Covid-update:
Zoals verwacht heeft de overheid vanaf 26 juni groen licht gegeven voor
eendaagse festivals en andere evenementen. Alle gasten moeten
bewijzen dat ze zijn gevaccineerd of een negatieve coronavirustest
hebben van een van de landelijke netwerk van 'test for entry'-centra.
Meer informatie is te vinden op www.coronacheck.nl
VOOR DIT EVENEMENT HEEFT U EEN GELDIG TOEGANGSBEWIJS
NODIG.
Dit kan worden verkregen door een van de volgende opties:
1. Een negatieve Corona Quick Test. Het resultaat van deze test is
alleen geldig binnen 40 uur tussen het testresultaat en het begin van het
evenement. Hoe werkt dit? Allereerst moet je een afspraak maken bij
https://testenvoortoegang.org.De Quick Test (anders dan een PCR test)
is GRATIS en je hebt het resultaat binnen het uur.
Deze test is beschikbaar voor elke Europese burger. Daarna moet je de
CoronaCheck App downloaden in je app store en als je Quick Test
resultaat NEGATIEF is ontvang je een unieke code per e-mail.
Deze unieke code kan worden omgezet in een QR-code in de
CoronaCheck-app die bij de ingang van het evenement kan worden
gescand. Het is belangrijk om een geldig identiteitsbewijs bij u te
hebben. U kunt deze code gebruiken voor meerdere gebeurtenissen
binnen een periode van 24 uur na het negatieve testresultaat
2. Door bewijs van vaccinatie. Vanaf 24 juni wordt het Digital Corona
Certificaat geïntroduceerd in de CoronaCheck app. U kunt een QR-code
verkrijgen door de code die u krijgt na vaccinatie in te vullen in uw
CoronaCheck-app.
HOE KRIJG JE TOEGANG TOT HET EVENEMENT?
Naast je toegangsbewijs moet je je corona-toegangsbewijs ook tonen in
de CoronaCheck-app of in print.
Wanneer u uw negatieve testresultaat als e-mail ontvangt, bevat het een
unieke code. Met deze code kun je je testresultaat omzetten in een
corona toegangsbewijs in de vorm van een QR-code in de CoronaCheck
app of via www.coronacheck.nl.
Vervolgens laat je je QR-code scannen in de CoronaCheck app of via je
geprinte corona toegangsbewijs bij de ingang van ons evenement. Is uw
QR-code geldig? Dan kun je naar binnen.

Meer informatie is te vinden op www.coronacheck.nl. Voor verdere
vragen kunt u contact opnemen met de CoronaCheck Helpdesk via
0800-1421 of helpdesk@coronacheck.nl. De helpdesk is bereikbaar van
maandag t/m zondag van 8.00 .m. tot 20.00 uur.m."

