
Rendez-Vous Privé is een seksinrichting waarbij bedrijf en sekswerkers hun diensten aanbieden 
conform de richtlijnen van het RIVM. U vindt deze hygiënerichtlijnen op: 
https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/seksbedrijven-sekswerkers

Aanvullend i.v.m. het coronavirus werken wij met een corona protocol ter bescherming van 
alle aanwezigen in het bedrijf. 

Wat houdt dit in ?

Iedere klant, sekswerker, gastvrouw of medewerker zal voorafgaand aan zijn bezoek aan 
Rendez-Vous Privé de volgende vragen als gezondheidscheck (triage) met NEE moeten 
beantwoorden:

Indien je één van de bovenstaande vragen met JA beantwoord kan je afspraak of bezoek aan 
ons NIET plaatsvinden en/of kan je NIET komen werken !

Heb je de afgelopen 24 uur of op dit moment één of meerdere van de volgende  
(milde) klachten: verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, 
keelpijn), hoesten, benauwdheid, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk 
of smaak (zonder neusverstopping)?

Heb je op dit moment een huisgenoot/gezinslid met koorts en/of           
benauwdheidsklachten?

Heb je het nieuwe coronavirus covid19 gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) 
en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld? Met andere woorden: Ben je in (thuis)
isolatie?

Heb je een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus covid 19 (vastgesteld met 
een laboratoriumtest) en heb je korter dan 14 dagen geleden contact gehad met deze 
huisgenoot/gezinslid terwijl hij/zij nog klachten had? Met andere woorden: ben je in 
quarantaine?

Ben je in quarantaine, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het 
nieuwe coronavirus is vastgesteld?

https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/seksbedrijven-sekswerkers


Belangrijkste regels ten tijde van Corona voor alle sekswerkers, klanten, 
leidinggevenden en medewerkers:

De basisregels m.b.t. de algemene hygiënemaatregelen zoals vastgesteld door het RIVM 
gelden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-
maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen

Hoe werkt het op de kamer ten tijde van Corona met die 1 ½ meter ?

Per 1 juli 2020 heeft het RIVM de 1 ½ meter regel voor het beroep van sekswerker tijdelijk 
losgelaten omdat het niet mogelijk is deze basisregel in ons contactberoep aan te houden. Wel 
kan klant en/of sekswerker desgewenst een (gratis verkrijgbaar) mondkapje of transparant 
gezichtsmasker gebruiken. De integriteit van de sekswerker staat hierbij altijd voorop en het 
advies is om wederzijds respect en afspraken over de verleende services vooraf met elkaar te 
bespreken.

Heb je nog vragen tijdens of na je bezoek ?  

De aanwezige gastvrouw beantwoord graag al je vragen en/of neemt kennis van je op- of 
aanmerkingen. Wil je met de leiding contact dan kun je ons een email sturen via: 
      info@rvp-girls.nl

Afstand houden, d.w.z. zo veel mogelijk 1 ½ meter ( 2 armlengtes) tot iedereen in alle 
algemene ruimtes zoals hal, living, keuken, gang, kleedruimte, terras, parking.

Er worden geen handen geschud, ook niet bij het voorstellen van dames.

Handdesinfectie bij binnenkomst, dit geld voor alle aanwezigen.

Bij binnenkomst altijd een gezondheidscheck door leidinggevende via vragen aan 
klanten, sekswerker(s), gastvrouw of medewerker.

Op verzoek van de gastvrouw kan aanvullend de temperatuur van een klant of        
medewerker via een scanthermometer worden vastgesteld.
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