
COVID-19 Beleid 
Social Impact Factory

De deuren van Social Impact Factory kunnen vanaf 2 juni weer open! Lees hieronder
welke maatregelen zijn genomen om een veilige werkomgeving te creëren en wat de
nieuwe zaalcapaciteiten zijn.

Al onze zalen zijn zo ingericht dat men 1,5 meter afstand van elkaar kan houden. De vloeren zijn voorzien
van markeringen om 1,5 meter afstand te houden en geven een indicatie van deze afstand bij
bijvoorbeeld het koffieapparaat, de toiletten, de in- en uitgang etc. Desinfecterende doekjes bij het
koffieapparaat zorgen ervoor dat iedereen de knoppen kan desinfecteren voor- en na gebruik. In plaats
van karaffen water in iedere zaal kan men zelf contactloos water tappen. Pauzes en lunches worden
zoveel mogelijk in de zaal zelf aangeboden.

Houd 1,5 meter afstand

Looproute: houd rechts aan

Wij verzoeken iedereen om zijn of haar handen te wassen en daarna te desinfecteren bij binnenkomst.
In het pand zijn verschillende dispensers te vinden met daarin desinfecterende handgels. De
vergaderzalen zijn voorzien van desinfecterende spray en papieren handdoekjes.

Was regelmatig je handen

De papieren wegwerpbekers staan bij de koffieautomaten zo opgesteld dat deze gemakkelijk met één
hand te pakken zijn, zonder andere bekers aan te raken. Tevens zijn ook bekers in de zalen te vinden.

Gebruik wegwerp bekers

Wees oplettend en houd ten alle tijden rekening met andere gasten en volg de instructies van het Social
Impact Factory Team op.

Houd rekening met elkaar

Ook bij twijfel: blijf thuis! Maak gebruik van onze Virtual Meeting Service om ook met thuisblijvers in
contact te blijven.

Blijf thuis bij griepklachten

 
 
Deze maatregelen gelden tot tenminste 1 september 2020.

Door overal in het pand rechts aan te houden voorkom je dat je onverwachts iemand letterlijk tegen het
lijf loopt. Houd rechts aan op de trappen en geef waar het kan voorrang aan de persoon die naar boven
komt. Betreed met maximaal 2 personen de lift en maak hierbij gebruik van de stickers op de grond.



 
 
Hoe werkt het?
Boek een ruimte via reserveringen@socialimpactfactory.com of de website voor
het aantal personen waarmee jij op locatie wilt vergaderen. De overige
deelnemers kunnen vanuit een andere locatie deelnemen.
 
Geef bij je aanvraag aan dat je gebruik wilt maken van onze Virtual Meeting
Service. Wij zorgen dat dit in je boeking verwerkt wordt en dat alles klaar voor
gebruik is bij binnenkomst.
 
Zorg dat je van tevoren alle deelnemers op afstand hebt uitgenodigd voor de
online vergadering. Gebruik hiervoor de dienst die jij het fijnst vindt werken zoals
bijvoorbeeld Zoom, Skype of Microsoft Teams.
 

Virtual Meeting Service

Kan niet iedereen bij de vergadering aanwezig zijn? Geen probleem. Met onze
Virtual Meeting Service zorgen wij ervoor dat iedereen goed verstaanbaar is
zodat er een professionele vergadering op afstand kan plaatsvinden.
De Virtual Meeting Service is te boeken vanaf €75 exclusief btw.

https://book.socialimpactfactory.com/


Zaal 2 Barcelona 
Zaal 4 Beijing 
Zaal 8 San Francisco 
Zaal 9 Tallinn 
Zaal 11 Cape Town
 
€45-50 per uur

Al onze meeting en event spaces zijn aangepast volgens de richtlijnen van het RIVM. Dit zorgt
ervoor dat ook het maximaal aantal personen per zaal anders is dan normaal. Hieronder volgt een
overzicht van welke zalen geschikt zijn voor welke aantallen.

Zaal Capaciteit 

Zaal 2 Barcelona 
Zaal 4 Beijing 
Zaal 8 San Francisco 
Zaal 9 Tallinn 
Zaal 11 Cape Town
 
€45-50 per uur

Zaal 1 Berlin 
Zaal 3 Buenos Aires 
Zaal 6 Seoul 
Zaal 10 Singapore
Zaal 12 Tokyo 
Zaal 13 Dublin
 
Zalen 6 en 10 zijn uit te breiden
met 2 personen door de opstelling
aan te passen.
 
€90-110 per uur

Zaal 1 Berlin
Zaal 3 Buenos Aires
Zaal 10 Singapore
Zaal 12 Tokyo
 
€90-110 per uur

Meeting Theater
Tot 2 personen Tot 4 personen

3 tot 10 personen 

11 tot 18 personen
Eventspace
 
Wand dicht : €75 per uur
Wand open: €190 per uur

5 tot 10 personen

11 tot 15 personen
Zaal 6 Seoul
Zaal 7 Sydney
Zaal 13 Dublin
 
€110-125 per uur

16 tot 40 personen
Eventspace
 
Wand dicht : €75 per uur
Wand open: €190 per uur

Wil je met meer dan 40 personen komen of heb je vragen? Neem contact op met
reserveringen@socialimpactfactory.com en vraag naar de mogelijkheden.


