
Eendaagse evenementen en meerdaagse evenementen mogen onder voorwaarden doorgaan. 
In dit protocol laten we zien wat hierin wel of niet mogelijk zal zijn. Dit document is 
volledig gebaseerd op de richtlijnen van het RIVM, de Rijksoverheid en de Veiligheidsregio.

Wij heten u dan ook van harte welkom om veilig te komen organiseren, exposeren of om  
een van onze mooie evenementen te komen bezoeken.

Het is tijd om weer te ontmoeten!

Welkom op de meest 
gastvrije en flexibele 
eventlocatie van NL

Wat kan er wel in 
congrescentrum 1931 
‘s-Hertogenbosch: 
•  Doorstroom evenementen
 Denk hierbij aan o.a. vak- en publieksbeurzen,  

 markten, kermissen e.d.

•  Geplaceerde evenementen (met vaste zitplaats)
 Denk hierbij aan o.a. congressen, concerten,  

 theater voorstellingen, sportwedstrijden,  

 huwelijksfeesten of recepties.

 Een organisatie kan vragen om een  

 Coronatoegangsbewijs, dit is (nog) 

 niet verplicht.  

Update 1931 congrescentrum t/m 19 september



Doorstroom evenement

De mooiste tijd beleef je bij 1931 congrescentrum ‘s-Hertogenbosch, onderdeel van Libéma 

Geplaceerd evenement
met Coronatoegangsbewijs:

Geplaceerd evenement
zonder Coronatoegangsbewijs:

Basisregels

• Volledige bezoekerscapaciteit op 1,5 meter 

afstand tussen bezoekers, dit is ongeveer 

1/3 van de regulier capaciteit

• Crowdcontrol

• Gescheiden bezoekersstromen

• Gezondheidscheck verplicht

• Extra hygiënemaatregelen 

Blijf de basisregels volgen tegen verspreiding 
van het Coronavirus (ook na vaccinatie).

• Was vaak je handen

• Hoest en nies in je elleboog

• Houd afstand

• Klachten? Blijf thuis en laat u testen

• Zorg voor voldoende frisse lucht

• 1 bezoeker per 5 m2

• Onderling 1,5 meter afstand

• Crowdcontrol 

• Gescheiden bezoekersstromen  

• Gezondheidscheck

• Extra hygiënemaatregelen 

• Vaste zitplaats is verplicht (mag ook  

een barkruk zijn aan een statafel)

• Bezoekers houden 1,5 meter afstand van 

elkaar (m.u.v. een evenement wat werkt 

met een Coronatoegangsbewijs)

• Bezoekers worden geregistreerd  

(registratie aan entree bij bijv. een  

vakbeurs voldoet ook)

• Zelfbediening is toegestaan

• Geen 1,5 meter

• Maximaal 2/3 van de reguliere capaciteit

• Extra hygiënemaatregelen 

Horeca



ontmoeten op veilige afstand

registratie
Het is alleen mogelijk een evenement te   

bezoeken met een (online) reservering 

met een begin- en eindtijd. 

Het aantal bezoekers per tijdvak is 

gelimiteerd tot het vastgesteld aantal 

totaal aanwezigen per m².

Coronatoegangsbewijs
voor evenementen

 

Organisatoren kunnen ervoor kiezen om op 

hun evenement te gaan werken met een 

Coronatoegangsbewijs.

Op 1 van deze 3 manieren kan u een 

Coronatoegangsbewijs krijgen:

• Vaccinatiebewijs (volledige Coronavaccinatie)

• Herstelbewijs (Bewijs dat u minder dan 6 

maanden geleden hersteld bent van Corona)

• Testbewijs (een negatieve testuitslag van  

minder dan 24 uur voor de activiteit)

Aanmaken van een geldig 
Coronatoegangsbewijs

 

In alle drie de gevallen dient het Coronabewijs  

(vaccinatie-, herstel- of testbewijs) geüpload te worden  

in de CoronaCheck-app of op CoronaCheck.nl.

De CoronaCheck-app of de website CoronaCheck.nl  

zet automatisch het Coronabewijs om in de vorm 

van een QR-code.

Toegang tot een evenement met 
een Coronatoegangsbewijs

 

Op vertoon van een geldig legitimatiebewijs,  

toegangskaartje en het Coronatoegangsbewijs  

wordt de toegang verleend tot het evenement.

Middels de CoronaCheck scanner-app kan iedereen  

de QR code van het Coronatoegangsbewijs scannen.

Met als gevolg:

• Groen scherm: toegang tot het evenement

• Rood scherm: geen toegang tot het evenement


