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Vieren op een historische plek
‘s Zomers zitten onze gasten graag in de zon op ons terraseiland, maar ook in de winter is Fort aan de Klop een
sfeervolle plek. Dus ben je jarig, bestaat je bedrijf 10 jaar, gaan jullie trouwen, of wil je je oude klasgenoten weer zien?
Vier het bij ons!

Onbezorgd genieten
Ook in het “nieuwe normaal” wil je je gasten verantwoord ontvangen en onbezorgd genieten. Daarom hebben we de
inrichting van onze locatie aangepast volgens de richtlijnen van het RIVM. Zo houden je gasten met gemak afstand en
hebben ze gelegenheid om hun handen te ontsmetten. We maken nog vaker en grondiger schoon, desinfecteren
deurklinken en sanitair extra en bieden eten en drinken op een veilige manier aan.

Onder een dekentje bij een kampvuur
Stel je eens voor… gezelligheid rond een vuurtje met een glas glühwein om je handen aan te warmen. Trakteer je
gasten op een Winterse Borrel, (F)linke Soepborrel, Winter Barbecue of Waterliniebuffet en nestel je met kussens en
fleecedekens op de banken rond de knisperende haardvuren.

En knus in ‘t Wachthuis of Loods A
Wordt het buiten toch te fris of nat? Of zit je gewoon liever binnen?
Rekening houdend met de anderhalve-meter-maatregel biedt ’t Wachthuis
plaats aan maximaal 30 volwassenen en 10 kinderen jonger dan 12 jaar. In
Loods A kun je terecht met maximaal 50 personen.
‘t Wachthuis met terras reserveer je exclusief voor jouw gezelschap voor € 300,- per dagdeel en Loods A met terras
voor € 295,-. (In de weekenden in oktober beschikbaar vanaf 17.00 uur.) Onze reserveringsmedewerkers helpen je graag
bij het kiezen van de passende plek voor jouw groep.
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Handige informatie
Eten en drinken
In de bijlage Eten & Drinken vind je een overzicht van al onze arrangementen. Mocht je iets willen wat niet op de
kaart staat, kan je het ons altijd vragen. We kunnen samen naar andere mogelijkheden kijken.

Duurzaamheid
Wij gebruiken zo veel mogelijk verantwoorde (streek-)producten. Daarom werken we nauw samen met Local2Local,
Biologische Slagerij Gerrit Takke en Visgilde Utrecht. Ons tafelwater – plat én bruisend – stroomt uit eigen tap en
wordt dus niet over de weg vervoerd.

Muziek
Fort aan de Klop is een fijne plek met een rustige sfeer. We willen deze unieke, rustieke sfeer graag behouden, en een
luidruchtig dansfeest past daar niet bij. We vinden het wel leuk als je akoestische livemuziek regelt, maar overleg dit
altijd vooraf met ons. Eigenlijk geldt: geen stekker, geen drumstel. Natuurlijk mag je altijd achtergrondmuziek draaien
op restaurantniveau. Het kan voorkomen dat er nog een groep op ’t terrein is, dan vragen we jullie uiteraard rekening
te houden met elkaar.
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Foto’s op Fort aan de Klop
Bijzondere momenten zijn leuk om vast te leggen. En Fort aan de Klop is een uniek decor voor prachtige foto’s. We
hebben inmiddels de mooiste fotoreportages gezien. Dus heb je hulp nodig bij het vinden van een fotograaf? We
geven je graag advies! Zo is Marina van Flitsend Fotografie een absolute aanrader.

Activiteiten
Behalve als decor, is het hort ook de perfecte plek voor activiteiten. Heb je bijvoorbeeld zin in een pubquiz? Of wil je
een rondleiding op het fort en in de mooie omgeving? Er zijn genoeg opties!

Versiering
We vinden het absoluut geen probleem als je slingers wilt ophangen om het fort nog feestelijker te maken. We vragen
je wel om ze zelf weer op te ruimen.

Openingstijden
Om 23:00 uur sluit ‘t fort. De gasten die niet op het fort overnachten gaan dan naar huis, en logiesgasten kunnen
terecht in de gehuurde vakantiewoningen voor nazit en overnachting.

Kom langs!
Uiteindelijk moet een plek goed voelen, dus kom vooral bij ons langs. We geven je een rondleiding en we bespreken je
wensen. We kunnen een datum optioneel reserveren en een vrijblijvende offerte voor je maken. Kortom: we ontvangen
je graag!
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Bijzondere tijden
Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is alles nu even anders dan we gewend waren. Onze
locatie en werkwijze zijn zo aangepast dat we voldoen aan de richtlijnen van de Rijksoverheid en Veiligheidsregio. Samen
hebben we de verantwoordelijkheid om jouw partij coronaproof te laten verlopen.
Het is belangrijk dat je gasten aan een tafel zitten tijdens je partij. Mensen die een gezamenlijk huishouden vormen en
twee niet-huisgenoten aan een tafel hoeven geen anderhalve meter afstand te houden, vanaf 3 personen (zonder
gezamenlijke huishouding) geldt altijd de anderhalvemeterregel.
Wij zorgen voor:
- voldoende ruimte en gelegenheid om anderhalve meter afstand te houden;
- handdesinfectiemiddelen;
- extra grondige schoonmaak;
- uitleg aan je gasten over de huisregels en onze coronaproof manier van uitserveren (grotendeels vanaf buffetten) aan
het begin van de partij.
We verwachten van jou als organisator van de partij:
- dat je checkt of al je gasten klachtenvrij zijn op het moment van de partij en in de 24 uur daarvoor;
- dat je er op toeziet dat je gasten zich aan de regels houden en ze er op wijst als dit niet het geval is.
Als de regels na herhaaldelijk waarschuwen niet worden nageleefd, dan moeten we onze verantwoordelijkheid nemen
en je feestje beëindigen. We brengen dan wel het volledige bedrag in rekening.

