
Coronatoegangsbewijs maken?
Met de CoronaCheck-app kun je een coronatoegangsbewijs maken. Dit is een geldige QR-code op basis
van een vaccinatie, negatief testbewijs of een herstelbewijs. Meer informatie over hoe de CoronaCheck-app
werkt? Bekijk deze link. 

Het is mogelijk om op 3 manieren een coronatoegangsbewijs te krijgen:

Coronatoegangsbewijs
Het kan eindelijk weer! Met het coronatoegangsbewijs mogen we jullie en jullie gasten weer verwelkomen
op een veilige manier binnen de 1,5 meter. In onderstaand overzicht geven wij aan wat er mogelijk is en
hoe om te gaan met het coronatoegangsbewijs (vaccinatiebewijs, testbewijs of herstelbewijs).

Was je laatste prik op of vóór 10 juli 2021? Dan is
je vaccinatiebewijs direct geldig.
Was je laatste prik na 10 juli 2021? Dan is je
vaccinatie in Nederland geldig 2 weken na de
laatste prik. 

Personen die al geheel gevaccineerd zijn kunnen hun
vaccinatiebewijs omzetten in een QR-code in de
CoronaCheck-app. 

1.

2.

Je mag (vanaf 13 jaar) alleen komen met een
geldig corona-toegangsbewijs via Testen voor
Toegang. Maak een afspraak via de
CoronaCheck-app. De test is gratis. Met een
negatieve zelftest, een GGD test of welke andere
test ook, mogen we je niet toelaten. Dit geldt voor
alle gasten. Bezoekers moeten zich binnen 24 uur
voor aanvang laten testen. De test is dus
maximaal 24 uur geldig!

Vaccinatiebewijs?

Negatief testbewijs?
Let er op: gezien de snelheid van het
vaccineren in Nederland, zal dit om een
minimaal aantal gaan.

3.

Herstelbewijs?
Bewijs dat je minder dan 6 maanden geleden
hersteld bent van corona. Meer informatie over het
herstelbewijs vind je op de volgende link.

Checklist coronatoegangsbewijs

Check!

Stap 1: Download de CoronaCheck-app in
              de App Store of Play Store.
Stap 2: Upload een coronatoegangsbewijs in de
              CoronaCheck-app.
Stap 3: Laat de QR code scannen bij de
             ingang.
Stap 4: Vergeet je legitimatiebewijs niet.
              Deze wordt vergeleken met de gegevens 
              in het coronatoegangsbewijs. 
              Je mag naar binnen!

Wij willen benadrukken dat het van belang is dat zieke
gasten thuis blijven. Tenslotte hebben we ook allemaal een
verantwoordelijkheid naar andere gasten en onze
medewerkers. De QR-code in de CoronaCheck-app is de
enige manier om toegang te krijgen. Let op een geel
vaccinatieboekje of een registratiekaart is géén
toegangsbewijs!

Daarnaast is het van belang te beseffen dat alleen een
“zero-tolerance” m.b.t. het coronabewijs van alle bezoekers
een verantwoorde “bubbel” oplevert waarin weer veel meer
kan dan in het afgelopen jaar.

Let op!

"Zero-tolerance"
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https://coronacheck.nl/nl/faq/1-1-hoe-werkt-de-coronacheck-app/
https://coronacheck.nl/nl/faq
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/herstelbewijs
https://apps.apple.com/nl/app/coronacheck/id1548269870
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rijksoverheid.ctr.holder&hl=nl&gl=US

