
CORONA STATEMENT

Vooraf: PRSSPLY is serieus over Corona. Wij zijn gevestigd in het centrum van de eerste 
Corona golf in Nederland. Veghel en Meijerijstad zijn zwaar getroffen door het virus. Wij 
vinden het dan ook belangrijk om gepast en niet lichtzinnig met Corona om te gaan. 
PRSSPLY gaat voor veilig en plezier!


PAKHUIS_15 GAAT DOOR!

Gelukkig staat de regering ons evenement toe omdat PAKHUIS_15:

- Maximaal 500 bezoekers toelaat;

- Het event buiten plaatsvindt;

- Er een coronacheck plaatsvindt voorafgaande aan de entree.


PRSSPLY begrijpt dat deze maatregelen, die gelden tot 1 september aanstaande, niet 
gunstig uitvallen voor vele andere evenementen. Met respect voor hen zijn wij 
vanzelfsprekend blij dat het PAKHUIS definitief wel door kan gaan.


CORONA-CHECK

PAKHUIS_15 mag doorgaan mits wij ons houden aan regels voorgeschreven door het 
RIVM. Voor de binnenkomst bij het PAKHUIS_15 zal er door PRSSPLY een Corona-check 
gehouden worden. Dit betekent dat je een geldig corona toegangsbewijs moet kunnen 
laten zien. Zonder dit bewijs lagen wij je niet toe. Wij zullen en kunnen geen 
uitzonderingen maken.


Meer info:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/
regels-voor-evenementen


WANNEER HEB JE EEN GELDIG CORONA TOEGANGSBEWIJS?

Voordat je het terrein van het PAKHUIS_15 op gaat checken wij jouw corona 
toegangsbewijs. Het gemakkelijkste is om de corona check-app op jouw telefoon te 
downloaden en middels jouw DigiD te valideren. Jouw corona check-app kunnen wij 
scannen. De scan moet groen kleuren. Kleurt de scan rood kunnen wij jou helaas niet 
toelaten.

Het is ook mogelijk om de een testbewijs te printen en door ons te laten scannen. Wij 
vragen je om dit alleen te doen wanneer je geen mogelijkheid hebt om de check-app op 
jouw telefoon te zetten.


Jouw app kleurt groen op onze scanner als:

- Een geldig vaccinatiebewijs hebt;

- Je een herstelbewijs hebt;

- Je een testbewijs hebt.


Meer info en hoe je dit doet:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs
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