
Verkorte handleiding bardienst TVW 

- Openen: Met eigen sleutels of de sleutels uit de sleutelkluis (rechts 
naast de keukendeur) de deur naar de keuken openen.     

- Links van de deur zitten de lichtknoppen, voor de bar en de keuken.  
- Sleutelkasje: links achter in de keuken naast de oven. Deze kun je 

openen met de kleine sleutel uit de sleutelkluis.  
- Nadat je het sleutelkastje hebt geopend kun je de twee barsleutels  

terughangen in de sleutelkluis.  
- Sleutel 3 is voor het openen van de koelkasten onder de bar, en de 

display koelkast.  
- In de frituurruimte meteen rechts twee sleutels om de luiken te 

openen.  
- Bij de kassa witte schakelaar “apparatuur aanzetten” omzetten om 

overal stroom op te krijgen.  
- Daarna kassa aanzetten met knopje rechts onder het scherm. 

Aanmelden met code van de Barcoördinator  
- De fooienpot ophangen.  
- Radio/muziek aanzetten. Rechts naast de kassa hangt achter het 

mengpaneel een zwart doosje tegen de achterwand. Knop 
indrukken, dan start het muzieksysteem op. Meestal zal er muziek 
gaan spelen als je op het mengpaneel de linker schuif omhoog zet. 
Anders de powerknop op het mengpaneel omzetten of op het 
scherm boven de lichtknoppen muziek selecteren.  
 

- Bar inrichten met glazen naast de taps, de druiprekken uit de 
keuken plaatsen, kaarsen en lampjes aan doen.  

- Rekken met snoep en Pringles op de barplaatsen.  
- Prijslijst, tv naast de glazenkast aanzetten doormiddel van de knop 

rechts onder aan de tv.  
 

- Tap klaar maken:  
- Onder de wasbak staat de koolzuurfles, deze open draaien. 
- In de 2 koelkasten onder de bar staan de fusten. Alle zwarte 

knopjes omzetten (in de richting van de leidingen) zodat de fusten 
zelf en de aanvoer van koolzuur open staan. Er kan dan getapt 
worden.  
  



- Koelkasten aanvullen: meeste frisdranken etc, zijn te vinden in de 
cabin achter de kantine. De buitendeur is sleutel 6, de cabin is 
sleutel 7. Aan sleutel 7 zit ook een zwart plastic ding, bij 
binnenkomst in de cabin dit zwarte ding tegen het kastje van het 
alarm (links om de hoek) houden. Bij een piep is het oke en stopt 
het alarm met piepen. 
 

- Afrekenen op de kassa. Sla de juiste producten aan. Veel verkochte 
producten staan op het tabblad Hardlopers, andere producten staan 
verdeelt over de andere tabbladen.  

- Na aanslag van de producent rechts de knop betalen en dan de 
betaal optie kiezen: Bij voorkeur Pin, anders contant.  
Bij eigen gebruik (van jezelf, of van de organiserende commissie), 
of fout/breuk. Gebruikmaken van de knop wegboeken. En dan 
Barcie of Breuk&Bederf selecteren. 

- Bij foutieve aanslagen bijv. contant aanslaan terwijl er toch gepind 
wordt, op papier registeren met datum en tijd. Dit briefje in de 
kassalade plaatsen. 
 

- Koffie en thee uit de automaat. Bij evenementen kan thee uit de 
waterkoker en koffie uit de koffiemachine in de keuken. Bij contante 
betaling, betaling op bon of eigen verbruik dit aanslaan op de kassa 
en dan de Twelve-pas (in het sleutelkastje) gebruiken om de koffie 
uit de automaat mee af te rekenen.   
 

- Tosti’s liggen in de vriezer, er kan een aantal uitgelegd worden om 
te ontdooien (niet te veel). Op het aanrecht staan 2 tosti-ijzers, 
eventueel bevroren tosti’s eerst kort in de magnetron. Tosti’s op een 
bordje leggen met servetje en eventueel een bakje ketchup/Curry.  
 

- Frituur: Links naast de frituur de gaskraan open zetten. Dan de 
deurtjes openen en op de deurtjes staat de uitleg hoe de frituur aan 
te zetten. Bij gebruik altijd de achterdeur open zetten.  

- Na gebruik gaskraan dichtdraaien, met torc/papier het lauw/warme 
vet wegvegen. Matjes in de frituurpan en deksels er op. De tangen 
en bakken afwassen. 
 



- Eventueel broodjes klaar maken, als daarvoor een beschrijving klaar 
ligt op de aanrecht of aan het bord hangt aan de keukendeur.  
 

- Lege statiegeld flesjes per type in de kratten naast de vriezer 
plaatsen. Volle kratten en lege fusten buiten rechts om de hoek op 
de karren plaatsen.  

- Lege statiegeld plastic flesjes in de container op het terras 
weggooien. 

- Wijnflessen/Coronaflesjes in de gele glasbakken buiten rechts om de 
hoek. 

- Karton kan opgevouwen tegen de achterwand van de cabin 
geplaatst worden. 

- De rest in afvalbakken of de container bij de fietsenstalling 
- Tijdens de dienst controleren of de vuilnisbakken in de keuken en 

kantine geleegd moeten worden.  
 

- Bij sluiten alles schoonmaken (de bar met taps, de keuken en de 
tafels), inclusief de prullenbakken. Zorgen dat er voldoende 
melk/suiker/thee/bekers zijn bij de koffieautomaat.  

- Rondje maken over het park of er nog glaswerk naast de banen 
staan, en het terras een beetje fatsoenlijk is ingericht.  

- Frituurpan uit, gas dicht, fusten dichtzetten, koolzuurfles 
dichtdraaien, koelkasten sluiten (sleutel 3), wasbak leeg laten lopen, 
snoep/chips rekken van de bar in de keuken plaatsen, kassa 
afsluiten, rolluiken sluiten, alarm op de cabin (tag lang tegen alarm 
aan houden tot het piepen verandert van ritme), en sleutelkasje op 
slot.  

- Vervolgens deur naar de keuken op slot. Daarna kunnen de sleutels 
weer in de sleutelkluis.  
 

- Uiteraard mag je tijdens je bardienst zelf een drankje nemen. Boek 
deze dan via de kassa weg op de Barcie. Hou dit wel binnen de 
perken, tijdens een reguliere bardienst is 1 a 2 drankjes normaal.  
 

- Kom je er niet uit, onder de kassalade ligt een gele map met een 
uitgebreidere handleiding van de bar zaken. Uitleg tap, kassa, etc.  


