
TOEGANGSBEWIJS VOOR BIJEENKOMSTEN VANAF 25 SEPTEMBER 2021  
 

We verwelkomen u graag bij de Fokker Terminal voor dit evenement. Bij de organisatie van 
dit evenement volgen we de richtlijnen van de Overheid en is het verplicht om een 
toegangsbewijs te tonen. Hieronder ziet u een overzicht van alle mogelijkheden op deze 
locatie met toegangsbewijs.  

OVERZICHT MOGELIJKHEDEN OP LOCATIE VANAF 25 SEPTEMBER  

 Geen mondkapjes plicht 
 Géén 1,5 meter afstand 
 Geen verplichte zitplaats nodig 
 Maximaal 75% van de reguliere zaalcapaciteit zal in gebruik zijn.  

 

BASISREGELS  
Voor ieder samenzijn gelden de volgende basisregels van Rijksoverheid. Deze zijn belangrijk 
om op te volgen. Onderstaande regels dienen nageleefd te worden voor dit evenement:  

 Was vaak en goed uw handen. 
 Nies en/of hoest in uw elleboog. 
 Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.  

IN 4 SNELLE STAPPEN NAAR HET EVENEMENT  
 
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*. U laat zich maximaal 24 uur voorafgaand aan het 
evenement testen via testenvoortoegang.nl en ontvangt in principe binnen 2 uur de 
uitslag. Bij een negatieve coronatest ontvangt u een ophaalcode die u invoert op de 
Coronacheck-app. Dit wordt omgezet in een QR-code.  

 2.Vaccinatiebewijs. U 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. U 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. 

Let op: Alleen een geldige QR code in de coronacheck-app of een geprinte QR code via 
https://coronacheck.nl/nl/print/ geeft toegang tot de Fokker Terminal, dus niet een geel 
vaccinatieboekje of andere documenten. 
 
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: U toont uw 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. 

https://coronacheck.nl/nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs

