Fes$val Oeverloos gaat door! We zijn blij dat we ook dit jaar dit mooie in$eme fes$val voor
jou kunnen organiseren. Uiteraard doen we er alles aan om je bezoek veilig te houden, voor
jezelf én voor de medewerkers aan het fes$val. We werken $jdens dit weekend met Testen
voor Toegang en hieronder hebben we alle informa$e op een rijtje gezet.
BASISREGELS FESTIVAL OEVERLOOS
• Alleen toegang met coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck-app
• Uiteraard alleen welkom zonder gezondheidsklachten
• 1,5 meter afstand houden is niet nodig, zowel binnen als buiten
• Binnen in het pand is ziQen op een vaste zitplaats verplicht
• Buiten op het terras is staan toegestaan, een vaste zitplaats is niet nodig
• Persoonlijk hygiëne blijU belangrijk, er staat op verschillende punten desinfec$egel
WERKWIJZE TESTEN VOOR TOEGANG
1. Download de CoronaCheck-app of ga naar CoronaCheck.nl en upload een van de
volgende drie bewijzen in de CoronaCheck-app:
• Nega%ef testbewijs: van max. 24 uur oud, via Testen voor Toegang (geen zelUest etc.).
Maak een afspraak voor een coronatest bij een van de aangesloten testloca$es op
testenvoortoegang.nl. Zorg ervoor dat je maximaal 24 uur voor je bezoek bent getest.
Je krijgt binnen 1 uur de uitslag. Nega$ef getest? Vul de ophaalcode van de nega$eve
testuitslag in op de CoronaCheck-app of op CoronaCheck.nl
• Vaccina%ebewijs: van volledige coronavaccina$e
• Herstelbewijs: minder dan 6 maanden geleden hersteld
2. Bezoek aan Fes$val Oeverloos:
• Neem je coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck-app of geprint op papier mee
• Neem je legi$ma$ebewijs mee
• Wij scannen bij de kaart verkoop de QR-code. Je gegevens worden vergeleken met de
gegevens in het coronatoegangsbewijs en je ID
• Geen ID en geen juiste QR-code = geen toegang
• Als de check akkoord is, krijg je een polsbandje met herkenbare kleur
• Bij alle podia checken we op de bandjes en is het terrein omlint
• We adviseren je om 5 dagen na je bezoek aan Fes$val Oeverloos een zelUest te doen.
Meer informa$e nodig?
• Uitgebreide informa$e hoe een coronatoegangsbewijs kan worden gemaakt met een test-,
vaccina$e- of herstelbewijs staat op rijksoverheid.nl/coronabewijs-evenementen
• Informa$e over de CoronaCheck-app of CoronaCheck Scanner-app staat op
www.coronacheck.nl of neem contact op met de CoronaCheck helpdesk: 0800-1421/
helpdesk@coronacheck.nl.
Vragen?
Neem gerust contact met ons op of spreek een van onze medewerkers aan als je bij ons bent.
Samen zorgen we ervoor dat je bezoek aan Fes$val Oeverloos veilig is. Bedankt voor je
medewerking!

