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Algemeen:
 Dit protocol is geldig tot 1 september 2021.
 Filmliga Eemsmond Delfzijl houdt zich aan de RIVM-richtlijnen en de regelgeving vanuit de
overheden.
 Kom niet naar de bioscoop al u zelf of iemand uit hetzelfde huishouden verkouden is of
griepklachten heeft.
 Het maximumaantal personen in de bioscoopzaal van de Molenberg is 100.
Voorafgaand aan uw bezoek:
 U kunt alleen digitaal reserveren voor een film. Dit kan uitsluitend via de website van de
Molenberg: www.demolenberg.nl
 Betaling van uw kaartje voor de film gaat ook via de website van de Molenberg, middels
iDeal.
 Uw betalingsbevestiging is uw entreekaart. Print deze uit en neem mee of zet het in uw
mobiel.
Uw bezoek:
 Houd 1,5 meter afstand van andere personen, zowel in de Molenberg als in de omgeving.
 Kom met maximaal 2 personen of uw huishouden (gezin of partners) naar de film. Maak u
ook als zodanig bekend bij de medewerker van de Molenberg of Filmliga Eemsmond Delfzijl.
Kinderen t/m 12 jaar mogen wel gezamenlijk in een groter groepsverband komen. Echter,
alleen onder begeleiding van volwassenen die onderling 1,5 meter afstand in acht nemen.
 Vermijd indien mogelijk het openbaar vervoer.
 Er is geen garderobe. U mag uw jas meenemen in de zaal. Leg deze niet op de vloer, maar op
de lege stoel naast u.
 Een medewerker van de Molenberg of de Filmliga zal u plaatsen aanwijzen in de zaal.
 De films zullen zonder pauze vertoond worden.
 Toiletgebruik is mogelijk, maar probeer dit in ieder geval voorafgaande aan de film te doen.
 Voorafgaand en na afloop van de film is horeca aanwezig. Betaal uw consumptie zoveel
mogelijk contactloos middels PIN.
 Desinfectiemiddelen zijn op meerdere plekken bij de entree en in de foyer aanwezig.
 De Molenberg draagt zorg voor extra schoonmaak van toiletten en contactoppervlakken
(leuningen, deurklinken etc.)

Na afloop van de film:
 Houd bij het verlaten van de zaal ook altijd 1,5 meter afstand.
 Houd bij het verlaten van de Molenberg ook 1,5 meter afstand.

