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Ik ben ondernemer of bestuurder: moet ik 
gebruik maken van een coronatoegangsbewijs?

Nu genoeg mensen gevaccineerd zijn en de 1,5 meter afstand losgelaten wordt, is een coronatoegangsbewijs  
per 25 september verplicht bij bezoek aan horeca, evenementen en vertoningen van kunst en cultuur.

Hier is per 25 september een corona-
toegangsbewijs verplicht:

Bij bezoek aan horeca, zoals cafés en 
restaurants (afhaal en buitenterrassen zijn 
uitgezonderd). 

 
Bij bezoek aan evenementen, zoals 
festivals. 

 
Bij bezoek aan culturele voorstellingen, 
zoals poppodia, theaters en bioscopen. 

 
Bij bezoek aan professionele 
sportwedstrijden.

Hier is een coronatoegangsbewijs niet 
toegestaan:

Op publiek toegankelijke plaatsen, zoals 
openbaar vervoer, gemeentehuis, winkels 
en musea. 

 
Op openbare plaatsen, zoals straat, strand, 
park en bos. 

 
Werk. 

 
Onderwijs.

Klachten?  
 
Blijf thuis en laat je 
direct testen.

Testen1,5 meter blijft een 
veilige afstand. 
 
Schud geen handen.

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

Wassen Zorg voor 
voldoende 
frisse lucht.

Luchten

Hoe controleer ik 
een corona -
toegangsbewijs?

Hier is het gebruik van een corona- 
toegangsbewijs per 25 september  
een optie:

In een besloten plaats, zoals een 
vereniging of gebedshuis, kan een 
coronatoegangsbewijs onder 
voorwaarden worden gebruikt. 
 
Voor meer informatie zie 
rijksoverheid.nl/coronatoegangsbewijs

Stap 1   Download de 
CoronaCheck Scanner 
app in de App store. 

 
Stap 2   Richt een 
duidelijke plek voor de 
toegang in waar je 
bezoekers kunt 
controleren. 

 
Stap 3   Zorg dat je ook 
legitimatiebewijzen 
controleert om fraude 
te voorkomen. 

 
Stap 4   Oefen vooraf 
met je medewerkers. 

 
Voor meer informatie of 
vragen zie 
coronacheck.nl/scanner

Waarom gebruiken we het corona- 
toegangsbewijs?

Om meer bezoekers veiliger per locatie toe 
te kunnen laten. 

 
Om verspreiding van het coronavirus op 
drukke plekken zoveel mogelijk te 
voorkomen. 

 
Om kwetsbare mensen zoveel mogelijk 
deel te kunnen laten nemen aan het 
dagelijks leven.
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