
 
Lieve gasten, lieve vrienden, 
 
Met de nieuwe maatregelen van 8 oktober 2020 is weer een nieuw hoofdstuk in het COVID-
19-tijdperk aangebroken. 
 
Bar del Sol beschikt over de vereiste vergunningen van het FAVV om als restaurant beschouwd 
te worden. Daartoe hebben we immers de nodige investeringen gedaan en gebruikelijke 
inspecties ondergaan. In principe mogen we in het kader van de COVID-19- maatregelen open 
blijven tot 1u. Stad Leuven besliste bovendien op 12 oktober dat restaurants tijdens de week 
ook om 23u sluiten. Tijdens het weekend mogen ze tot 1u open blijven. 
 
We hebben beslist om, na lang wikken en wegen, en met pijn in het hart, toch ook de deuren 
van ons gezellig buurtbarretje te sluiten om 23u, en niet pas om 1u, ook in het weekend. 
Omzettechnisch zouden we uiteraard veel langer willen openblijven, en ook onze fantastische 
barstudenten willen niet liever dan jullie zo vaak mogelijk bedienen. We hebben echter als Bar 
del Sol ook een maatschappelijk belang én bijhorende verantwoordelijkheid in de strijd tegen 
COVID-19. Het spreekt dan ook voor zich dat jullie gezondheid en die van onze werknemers 
voor ons absolute prioriteit is. 
 
Bovendien willen we solidair zijn met de cafés die wel al de deuren moeten sluiten om 23u. 
Laten we samen allemaal aan hetzelfde zeel trekken.  
 
Ook volgen we de andere regels van de cafés, zoals maximum met 4 aan een tafel, bediening 
aan tafel, mondmaskerplicht,… om jullie te beschermen en ervoor te zorgen dat we met Bar 
del Sol jullie als gasten kunnen ontvangen in een veilige omgeving. 
 
Het spreekt voor zich dat we alle ontwikkelingen op de voet volgen en bijsturen waar nodig. 
 
We zijn ervan overtuigd dat jullie begrip hebben voor onze keuze en dat jullie ons ook in de 
toekomst blijven steunen door jullie bijzonder gewaardeerde aanwezigheid in Bar del Sol, en 
op social media. 

Super veel dank hiervoor. 
 
Laten we onze krachten bundelen, en het beleid uitgestippeld door de diverse overheden, de 
Stad Leuven en diens diverse diensten zoals de horecapolitie daadkrachtig en positief 
ondersteunen. Als we samen met al deze diensten en jullie als gewaardeerde gasten en 
vrienden, de krachten bundelen, en ernaar handelen, dan maakt COVID-19 geen kans meer. 

 
Together. Stronger. 

 
Team Bar del Sol 


