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Protocol  
 
Wij vinden het belangrijk dat we elkaar veilig en verantwoord kunnen ontmoeten. Om die reden sturen 
wij je dit protocol. Waar dit afwijkt van onze algemene voorwaarden, gelden onderstaande bepalingen 
gedurende de periode van de geldende corona-maatregelen.  
 
 

Blijf thuis 
 
Bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging 
boven 37,5°C blijf je thuis. Ook als iemand uit je huishouden koorts en/of benauwdheidsklachten heeft 
of positief getest is op corona, ook bij afwezigheid van klachten, blijf je thuis.  
Als je je moet afmelden, zoeken wij in overleg met jou naar een passende oplossing. 
 
 

Accommodatie en ruimte 
 
ATIM zorgt ervoor dat locaties die we zelf boeken, voldoen aan alle vereiste maatregelen en een 
eigen 1,5 meter-protocol heeft en hanteert. Bekende locaties voor ons zijn: 
- Buitenplaats de Bergse Bossen (protocol)  
- Aristo (protocol)  
 
 

Afspraken voor een veilig verloop van de bijeenkomst 
 
• De basisrichtlijnen van de rijksoverheid zijn altijd leidend: we schudden geen handen, houden 
1,5 meter afstand van elkaar, wassen onze handen vaak en goed en hoesten in onze elleboog. 
• Voor aanvang nemen we de belangrijkste zaken uit dit protocol nog eens met elkaar door.  
• Koffie, thee en lunch worden corona-proof geserveerd en genuttigd. Dit zal gedurende de 
training meer tijd vragen dan gebruikelijk.  
• Tijdens de pauzes worden vanzelfsprekend ook de richtlijnen in acht genomen.  
• Het materiaal dat de trainer uitreikt is beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Deelnemers delen 
onderling geen werkmiddelen. Deelnemers kunnen zelf een notitieblok en pen meenemen.  
• De trainers houden zich in de opzet en invulling van de bijeenkomst en bij de werkvormen aan 
de maatregelen. 
• De trainer zal regelmatig expliciet aandacht vragen voor de hiervoor genoemde maatregelen.  
• Deelnemers wordt gevraagd niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de bijeenkomst op 
de locatie aan te komen en direct na de bijeenkomst weer te vertrekken. 
 
 
  



 

 

Omgaan met gezondheidsklachten en maatregelen  
 
De trainer van ATIM kan op de dag van de bijeenkomst ziek zijn en, op grond van de 
overheidsmaatregelen, thuis moeten blijven. ATIM beschouwt dit als overmacht. Wanneer wij niet voor 
vervanging kunnen zorgen, komen wij in overleg met jou tot een passend alternatief.  
ATIM heeft het recht een deelnemer te weigeren of deelname te beëindigen als maatregelen door de 
deelnemer niet in acht worden genomen.  
 

Verandering in situatie 
 
Als zich door de maatregelen een andere dan hiervoor beschreven situatie voordoet, waardoor de 
bijeenkomst geen doorgang kan vinden, komen we in overleg tot een oplossing.  
Kort voor de bijeenkomst bekijken we of er inmiddels andere verplichte maatregelen gelden of dat 
maatregelen versoepeld zijn. Wanneer nodig stellen we je hiervan op de hoogte.  
 
 

Uitsluiting aansprakelijkheid 
 
ATIM is niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsgevolgen van deelname aan een de 
bijeenkomst. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid betreft de opdrachtgever, de werkgever en de 
individuele deelnemer. 
 
 

Naleving door deelnemer 
 
Zonder tegenbericht gaat ATIM er van uit dat je tijdens de bijeenkomst, dit protocol naleeft. 
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