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Kunst en cultuur
Om de snelle stijging van het aantal coronabesme�ingen terug te dringen en verdere druk op de zorg te voorkomen, 

gelden per 13 november strengere coronamaatregelen voor onder meer culturele locaties. Deze maatregelen zijn 
erop gericht het aantal contactmomenten per dag te verminderen.

Het tonen van een 
coronatoegangsbewijs is verplicht voor 
iedereen van 13 jaar en ouder. 

Musea en monumenten

Kunst- en 
cultuurbeoefening

Het tonen van een coronatoegangsbewijs 
is verplicht voor personen van 18 jaar en 
ouder. 

Het tonen van een coronatoegangsbewijs is 
verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.

Theaters, bioscopen, (pop)podia, 
concertzalen

Culturele voorstellingen met een vaste 
zitplaats: maximaal 1250 personen per zaal. 

Culturele voorstellingen zonder vaste 
zitplaats zijn niet toegestaan. 

Mondkapjes zijn niet verplicht in publieke 
locaties binnen waar een 
coronatoegangsbewijs gebruikt wordt. 

Hoe werkt het 
coronatoegangsbewijs?

 

Zo werkt een coronatoegangsbewijs:

Afstand

 

 
 

Liever een papieren coronatoegangsbewijs?  
Ga naar CoronaCheck.nl/print.

Heb je geen herstelbewijs of vaccinatiebewijs? 
Laat je uiterlijk 24 uur van tevoren gratis testen 
via testenvoortoegang.nl.

Stap 1     Ga naar de CoronaCheck-app.

Stap 2    Login met DigiD of vul de ophaalcode in.

Stap 3    Haal je vaccinatiebewijs, testbewijs of 
herstelbewijs op. 

Stap 4    Als je bewijs is opgehaald, krijg je een unieke 
QR-code. Dit is je coronatoegangsbewijs.

 Stap 5    Toon je coronatoegangsbewijs en je 
identiteitsbewijs op de locatie waar een 
coronatoegangsbewijs verplicht is.

Voor culturele locaties gelden geen 
sluitingstijden. Voor horeca in culturele 
locaties gelden de regels voor horeca: van 
20.00-06.00 dicht.

Voor locaties waar het tonen van een 
coronatoegangsbewijs verplicht is, hoeven 
bezoekers geen 1,5 meter afstand te houden.

Voor culturele locaties gelden geen 
sluitingstijden. Voor horeca in culturele 
locaties gelden de regels voor horeca: van 
20.00-06.00 dicht.

Mondkapjes zijn niet verplicht in publieke 
locaties binnen waar een 
coronatoegangsbewijs gebruikt wordt. 

Mondkapjes zijn niet verplicht in publieke 
locaties binnen waar een 
coronatoegangsbewijs gebruikt wordt. 

Een coronatoegangsbewijs is niet nodig.

Bibliotheken 

Mondkapje verplicht.  

Er gelden geen sluitingstijden. Voor horeca in 
de bibliotheek gelden de regels voor horeca: 
van 20.00-06.00 dicht.

 
 

 

Testen 
 

 
Schud geen handen.

AfstandWas vaak je handen. 
 
Hoest en nies in je 
elleboog.

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

LuchtenHoud 1,5 meter 
afstand. 
 

Klachten? Blijf thuis 
en laat je direct testen, ook
als je gevaccineerd bent.


