Indieningseisen gesloten evenementen met toegangstest
Toegangstesten
U moet uw evenement aanmelden bij Stichting Open Nederland als:
• Voor de activiteit een eenmalige vergunning van de gemeente nodig is en hier
minimaal 1.000 bezoekers aan deelnemen, of
• Als uw evenement plaatsvindt op een grote eventlocatie met een doorlopende
vergunning en hieraan tenminste 3.000 bezoekers deelnemen.
• De aanmelding van uw evenement wordt gebruikt om in de planning van de
beschikbare testcapaciteit zoveel mogelijk rekening te houden met uw
evenement. Als organisator ontvangt u enkel bericht als uit de
capaciteitsberekening blijkt dat, direct voorafgaand aan uw evenement en in de
betreffende regio, de vraag naar toegangstesten naar verwachting aanzienlijk
hoger is dan het aanbod daarvan. Dit kan betekenen dat een deel van de
bezoekers van uw evenement verder moet reizen voor het afnemen van een
toegangstest, met mogelijk een lagere opkomst bij uw evenement als gevolg.
Uiteraard wordt alles in het werk gezet om te voorkomen dat deze situatie zich
voordoet.
• Link aanmelden https://testaanbieder.testenvoortoegang.org/capaciteit/
Overige (kleinere) evenementen die in aanmerking komen voor testen voor toegang
hoeven zich niet apart aan te melden.
Locatie

•

Omschrijf uw locatie en hoe u de locatie (binnen of buiten) heeft afgesloten.

Registratie en
Triage

•

Omschrijf hoe u de registratie en gezondheidscheck heeft geregeld bij
binnenkomst van het evenemententerrein.

Gecontroleerde
in- en uitstroom

•

Beschrijf hoe u de gecontroleerde in- en uitstroom heeft georganiseerd.
Omschrijf hoe u ervoor zorgt dat er geen lange wachtrijen ontstaan en in de
wachtrijen 1,5 meter afstand wordt gehouden.
Beschrijf hoe u de 1,5 meter norm hanteert buiten de afgesloten locatie, zoals
bijvoorbeeld bij de fietsparking of parkeerplaatsen.
Beschrijf hoe u omgaat met bezoekers die zich niet houden aan de gestelde
voorwaarden.
Beschrijf hoe u ervoor zorgt dat publiek buiten de locatie niet rond het
evenement blijft staan.

•
•
•
Personeel

•

Beschrijf of u uw personeel laat testen of de wijze waarop het personeel op
veilige wijze kan werken.

Meerdaagse
evenement

•

Beschrijf hoe u omgaat met de toegangstesten bij meerdaagse evenementen.
Een toegangsbewijs is 40 uur geldig.

