TOEGANGSBEWIJS VOOR BIJEENKOMSTEN
UPDATE 28 NOVEMBER 2021
Bijeenkomst/evenement organiseren op onze locatie
We mogen weer mooie evenementen verzorgen op onze locatie. We verwelkomen u
dan ook graag voor allerlei soorten ontmoetingen!
Bij het organiseren van een evenement volgen we de richtlijnen van de Overheid en
is het sinds zaterdag 25 september verplicht om een toegangsbewijs te tonen.
Hieronder leest u de werkwijze van een evenement met onze toegangsbewijs. Heeft
u vragen of is iets niet duidelijk? Bel ons gerust.

Wat betekent dat voor uw bijeenkomst?

EVENEMENT MET TOEGANGSBEWIJS
(DE RICHTLIJNEN VANAF 28 NOVEMBER)


Mondkapjes dragen op locatie bij verplaatsing.



1,5 meter afstand houden van elkaar.



Zitplaats verplicht voor uw gasten.



Uw evenement/bijeenkomst mag duren tot 17.00 uur.



U kunt gebruik maken van de maximale capaciteit van onze 1,5
meter opstelling per zaal.

BASISREGELS
Voor ieder samenzijn gelden de volgende basisregels van Rijksoverheid. Deze zijn
belangrijk om op te volgen.


Was vaak en goed uw handen.



Hoest en nies in uw elleboog.



Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

WERKWIJZE BIJEENKOMST MET
TOEGANGSBEWIJS
In 4 snelle stappen naar uw bijeenkomst – per 25 september
STAP 1: Download de Coronacheck-app* of ga naar CoronaCheck.nl
STAP 2: Upload het testbewijs in de Coronacheck-app. Drie opties zijn mogelijk:
1.Negatieve coronatest*. Uw gast laat zich maximaal 24 uur voorafgaand aan het
evenement testen via testenvoortoegang.nl en ontvangt binnen 1 uur de uitslag. Bij
een negatieve coronatest ontvangt de gast een ophaalcode die hij/zij invoert op de
Coronacheck-app. Dit wordt omgezet in een QR-code.
2.Vaccinatiebewijs. Uw gast logt in bij DigiD en de vaccinatiegegevens worden
automatisch opgehaald bij het RIVM. De gegevens worden gekoppeld aan de
Coronacheck-app en omgezet in een QR-code.
3.Herstelbewijs. Uw gast logt in bij DigiD en het digitaal herstelbewijs wordt
opgehaald bij de GGD. De gegevens worden gekoppeld aan de Coronacheck-app en
omgezet in een QR-code.
TIP: Kijk voor de uitgebreide informatie en details op de website van Rijksoverheid

STAP 3: Laat de QR-code scannen bij de ingang van de locatie.
STAP 4: Uw gast toont zijn/haar legitimatiebewijs. Onze collega’s vergelijken de
gegevens van het legitimatiebewijs met de gegevens van het toegangsbewijs.
* Uiteraard gaat een gast met een positieve coronatest in quarantaine en zal geen
toegangsbewijs voor het evenement ontvangen.

