
 
 

 

Coronatoegangsbewijs 

 

Design District volgt de maatregelen van de overheid en we vragen daarom alle bezoekers en 

deelnemers tijdens Design District op 3-4-5 november bij binnenkomst van de Van Nelle Fabriek om een 

coronatoegangsbewijs te laten zien. 

Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je volledig bent gevaccineerd, een geldig herstelbewijs hebt of 

een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud. Met de Coronacheck-app kan iedereen het 

coronatoegangsbewijs ophalen, dat bestaat uit een unieke QR-code die je op je smartphone kan laten 

zien. Hier vind je instructies over de Coronacheck-app en lees je hoe je eventueel de QR-code op papier 

kan krijgen.  

Het checken van de QR-code gebeurt bij het betreden van de hal. Houd je QR-code gereed bij 

binnenkomst voor een vlotte doorstroom. Als je de hal tussentijds verlaat, moet je bij binnenkomst 

opnieuw je QR-code laten scannen. De QR-code moet getoond worden samen met een geldig 

legitimatiebewijs.  

Wanneer je geen herstel- of vaccinatiebewijs hebt, kun je je laten testen om een coronatoegangsbewijs 

te krijgen. Testen blijft voorlopig gratis via https://www.testenvoortoegang.org/. Een testafspraak 

maken kan vanaf 2 weken van te voren. Een test moet officieel binnen 24 uur, en uiterlijk 2 uur voor 

aanvang van het evenement zijn afgenomen.  

Op dit moment staat er een testlocatie op het parkeerterrein van de Van Nellefabriek, waar je ook via 

https://www.testenvoortoegang.org/ een afspraak kan maken. Als het niet druk is, komt een uitslag 

binnen een kwartier binnen, maar garanties daarop hebben we niet. Of de testlocatie er tijdens Design 

District op 3-4-5 november nog staat is niet bekend.  

Een test laten afnemen kan ook bij aanbieders als bijv. www.spoedtest.nl. Deze testen zijn niet gratis, 

maar garanderen wel een uitslag binnen 30 minuten. 

Eenmaal binnen op de beursvloer zijn er géén restricties meer. 1,5 meter afstand houden is niet meer 

verplicht, wel goed mogelijk. Een mondkapje is ook niet verplicht, mag uiteraard wel. Bij de entree, 

horeca en toiletten staan desinfectiezuilen, en de ventilatie is goed in de Van Nelle Fabriek.  

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2021/09/14/coronavirus-overzicht-evenementen
https://coronacheck.nl/nl/faq/1-1-hoe-werkt-de-coronacheck-app/
https://www.testenvoortoegang.org/
https://www.testenvoortoegang.org/
http://www.spoedtest.nl/

