
COVID-19 Gedragsregels Symphony Offices COVID-19 Code of conduct Symphony Offices 
 

Gezondheidsvoorschriften: 
 

   

 
Houdt u aan 1,5 meter afstand, volg de onderstaande instructies: 

 Wees welkom in Symphony Offices en handel verantwoord; 

 Houd u aan de instructies en de aangegeven looproutes; 

 Blijf op een veilige 1,5m afstand van elkaar; 

 Gebruik de lift conform de instructies en geef elkaar genoeg ruimte op 

plaatsen waar kruisverkeer ontstaat (liften, deuren etc.), druk niet meerdere 

keren op de liftknoppen en laat eerst de mensen uitstappen alvorens u 

instapt; 

 Vermijd spitsmomenten en maak strategische keuzes m.b.t. aankomst en 

vertrek; 

 Spreek elkaar aan op onwenselijk gedrag en het niet opvolgen van de 

voorschriften en neem de verantwoordelijkheid naar elkaar. 

 
Algemene / gemeenschappelijke ruimte Symphony 

Er is een hospitality- en beveiligingsteam om u te helpen met de looproutes en 

om de menigte tijdens de spits en lunchtijd te coördineren. 

 

Ontvangstprocedure 

 Geen fysiek contact, de recepties zijn voorzien van plexiglas schermen voor 

uw bescherming en ter bescherming van receptiemedewerkers; 

 Deponeer je bezoekerskaart in de afgifte box, alle passen worden na elk 

gebruik gedesinfecteerd en opnieuw geprogrammeerd. 

 

Q-park parkeergarage 

Health and Safety measures: 
 

   

 
Keep to a distance of 1.5 meters, make sure to follow the instructions below: 

 Be welcome in the Symphony Offices and act responsibly; 

 Follow the instructions and the indicated walking routes; 

 Keep a safe 1.5m distance from each other; 

 Use the elevators in accordance with the instructions and give each other 

enough space in places where cross traffic occurs (lifts, doors, etc.), do not 

push the elevator buttons multiple times and let the people get out before you 

get in; 

 Avoid peak times and make strategic choices regarding arrival and 

departure; 

 Talk to each other about undesirable behavior and non-compliance with the 

regulations and take responsibility for each other. 

 
General/common area Symphony 

There is a hospitality and security team to help you with the walking routes and 

will help coordinating the crowd at rush hour and lunch time. 

 
Reception procedure 

 No physical contact, the receptions are fitting with plexiglass screens for your 

and their protection; 

 Please drop your visitor card in the drop box, all the passes are disinfected 

and reprogrammed after each use. 

 
Q-park parking garage 

Contactloos betalen mogelijk door uw bankkaart te gebruiken bij het inrijden 

van de parkeergarage, momenteel geen contante betaalmogelijkheden. 

 

Symphony restaurant en lunchfaciliteiten 

 Mogelijkheid tot bestellen van een Grab&Go lunch via Thuisbezorgd.nl; 

 Pick-up lunch bij de nieuwe koffiebar, volg de route zoals aangegeven op 

de plattegrond. 

 Contact free payment by using your bank card when entering the parking garage, 

currently no cash possibilities. 

 
Symphony restaurant and lunch facilities 

 Possibility of ordering a Grab&Go lunch via Thuisbezorgd.nl; 

 Pick up point lunch at the new coffee bar, please follow route as indicated on 

floorplan. 


