
NAAR EEN 
FEESTJE?
Hoe gaat dat nou?



OM TE 
BEGINNEN…

-Je krijgt een 
uitnodiging.
-Hoeraah! Er mag 
weer gefeest 
worden! 



WAT HEB JE 
NODIG?
-Negatieve test.
-Vaccinatie bewijs.

Dit gaat niet 
zomaar..

Dit gaat via 
coronacheck.nl of 
via de app store, 
waar je een app 
kan downloaden. 





VRAAG HULP AAN 
JE OUDERS OF 
BEGELEIDING!
Je hebt je DigiD nodig om op 
coronacheck.nl je QR code te 
downloaden of om de QR code in je 
corona check app te krijgen. 



QR CODE
Jouw gegevens staan 
allemaal verwerkt in 1 
speciale app.
Wat staat daarin?
-Bewijs van vaccinatie
-Bewijs dat je 
negatief getest bent.

Coronacheck.nl



JE MAG DIT 
OOK PRINTEN.

Het bewijs moet wel 
via de app geprint 
worden. 
GEEN:
-Kopie vaccinatie
-Kopie negatieve test. 

Alleen via 
Coronacheck.nl of de 
geïnstalleerde app.



ALLEEN 
TOEGANG ALS..
Je volledig 
gevaccineerd bent
Of..
Je een negatieve 
test kan laten 
zien. 



DIT KUNNEN 
WIJ ZIEN VIA 
DE APP. 
-Wij scannen 
jouw code en zien 
meteen of jij 
gevaccineerd bent 
of getest. 

Je mag dan naar 
binnen!



JE MAG NIET 
NAAR BINNEN.
De app geeft aan 
dat jij nog niet 
gevaccineerd of 
getest bent. 
Je moet buiten 
blijven. 



JE MAG WEL OP 
HET TERRAS 
GAAN ZITTEN. 
-Als je niet naar 
binnen mag, 
hebben we het 
terras nog. 
Maar je mag niet 
naar de wc.



DIT IS 
INGEWIKKELD!
-Begeleiding of je 
ouders kunnen je 
helpen!
-Met het 
installeren van de 
app.
-Het uitprinten 
van de QR code. 



BEN JE ZIEK?
Blijf thuis!



VERDERE 
AFSPRAKEN:
-Je houdt afstand 
van elkaar
-Niet knuffelen
-Je geeft elkaar 
een elleboog.



HEB JE NOG 
VRAGEN?

0657004433
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