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Evenementen & Corona in het Kulturhus 
vanaf 25 september 2021 

 

BASISREGELS 

Blijf je aan de basisregels houden! Dat doen wij ook. Daarnaast volgen wij de richtlijnen van het 

RIVM om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.  

• Heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen; 

• Ga direct naar huis wanneer er tijdens het evenement klachten ontstaan zoals: 

neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts 

en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen; 

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek van het evenement; 

• Schud geen handen; 

• Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht. 

CORONATOEGANGSBEWIJS (VERPLICHT) 

 

Vanaf 13 jaar en ouder 

• Registratie voor mogelijk bron- en contactonderzoek 

• Gezondheidscheck  

• Toon coronatoegangsbewijs via de QR-code  

o middels de CoronaCheck-app of  

o middels een papieren/print van een coronabewijs via Coronacheck.nl 

• Toon ID bij binnenkomst (vanaf 14 jaar) 

AFSTEMMING MET ORGANISATIE 

• Het Kulturhus gaat samen met de organisatie in overleg mbt het evenement om één en 

ander goed af te stemmen en in te regelen. 

• Opties 

o Binnen met vaste zitplaats, geen maximaal aantal bezoekers  

o Binnen zonder vaste zitplaats; maximaal 75% van de reguliere capaciteit en 

toegestaan tot 00.00 uur. 

• De organisator is (in overleg met het Kulturhus) neemt bij binnenkomst de coronacheck af 

• Het Kulturhus is gesloten om 00.00 uur. 

• Aan de bar alleen contactloos betalen. 

SCHOONMAAK 

o Het Kulturhus desinfecteert meerdere keren per dag oppervlaktes en handgrepen die 

veelvuldig worden aangeraakt.  

o Het Kulturhus draagt zorg voor het regelmatig schoonmaken en desinfecteren van de 

sportzaal, toiletten en douche- en kleedruimtes. 

o Bij het openen van de horeca zorgt de barvrijwilliger voor hygiëne en schoonmaak.  

o Het Kulturhus draagt zorg voor voldoende schoonmaakmiddelen en materialen.  
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VENTILATIE 

Het Kulturhus heeft een mechanische ventilatie, die continu op de hoogste stand staat, in het 

gebouw en deze voldoet aan de wettelijke vereisten voor het sporten. Daarnaast zorgt het Kulturhus 

voor dat er een paar keer per dag de ramen en deuren open staan.De gebruiker zelf kan ook de 

ramen en deuren openen tijdens de les voor extra ventilatie. De deuren naar de kleedkamers 

kunnen tijdens een les middels een keg ook geopend worden. Let er wel op, dat wanneer de laatste 

les in de sportzaal is, de deuren en ramen weer te sluiten.  
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