
TAKENLIJST BARDIENST
Beste uitvoerder van de bardienst van vandaag. Fijn dat je er bent.  Hartelijk dank daarvoor. 
Tijdens je dienst zorg je voor het bedienen van je gasten, maar ook voor onderstaande taken:   
▪ Allereerst: Houdt de 1,5 meter afstand van gasten maar ook van je bardienst-collega. 
▪ Zie er op toe dat gasten zich ook aan de Corona-regels houden. Laat dus niet schuiven 

met tafels en stoelen! 
▪ Uitgeven van consumpties aan het uitgiftepunt. 
▪ Het afrekenen van gebruikte consumpties middels de kassa en pinautomaat. Let op!! 

Alleen pinbetalingen. Geen contant geld aannemen! 
▪ Wegruimen van lege flesjes in de kratjes onder de bar. 

▪ Blauwe krat: allèèn Rivella-flesjes 
▪ Rode krat: frisdrank muv Rivella 
▪ Grijze krat: Grolsch bruin glas 
▪ Groene krat: Grolsch groen glas 

▪ Vaatwasser gebruiken voor gebruikte kopjes en glazen! 
▪ Glazen dus niet met koud water afspoelen in de spoelbak. 
▪ In- en uitpakken van de vaatwasser en spullen op de juiste plek zetten 
▪ Eventueel Uitpakken van wasdroger, wasgoed opvouwen en in de kast leggen. 
▪ Eventueel bijvullen van bakjes/trommels  met suiker, koekjes en melkcups 
▪ Het, indien nodig, bijvullen van de consumpties: frisdrank, bier, wijn enz. (“oude” flesjes 

vooraan zetten. Achteraan bijvullen.) 
▪ Bij het einde van je dienst zorg je ervoor dat: 

▪ Tafels en stoelen weer op de plek staan, ook op het terras. 
▪ Op het terras eventueel uitstaande parasols dicht draaien en dichtbinden. 
▪ De vloer in de kantine geveegd is 
▪ Ervoor zorgen dat er geen gebruikt serviesgoed of glaswerk meer op tafels, op de 

bar of in de keuken staat. 
Als je je dienst op deze wijze (hebt) verricht heb je je bardienstvergoeding ten volle verdient. 
Denk dan nog wel even aan het volledig invullen van het bardienstverantwoordingsformulier!  
Scan daarvoor deze qr-code. 

 
Rest je nog het gebouw af te sluiten. Zie de stappen in de “Stap voor stap Handleiding” 

Hartelijk dank voor je medewerking. 
Besturen QuickTennis& Padel en de Stg. Tenniscentrum Oldenzaal


