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Covid Safe Ticket

Het evenement is toegankelijk voor personen die een geldig Covid Safe Ticket hebben dat u samen met een identiteitsbewijs of, bij 
gebrek daaraan, een paspoort of rijbewijs bij de ingang moet tonen. U wordt gevraagd een mondmasker te dragen tot het Covid 
Safe Ticket is geidentificeerd. Buiten de zones die voorbehouden zijn voor het evenement zijn de geldende voorschriften van 
kracht. Wij vragen u te letten op de borden met de gezondheidsmaatregelen en regelmatig uw handen te wassen op de daarvoor 
bestemde punten op het event.

Als u nog geen Covid Safe Ticket hebt, kunt u dit verkrijgen:
 • via een officiele app die u op uw mobiele telefoon kunt downloaden op https://covidsafe.be/nl/  
 • via de website www.masante.belgique.be / www.mijngezondheid.belgie.be

Wij raden u ten zeerste aan deze ten laatste de dag voor het evenement in orde te brengen.

U krijgt toegang tot het evenement zodra u aan één van deze voorwaarden voldoet.
 •  U hebt een vaccinatiebewijs dat geldig is vanaf 14 dagen na de tweede injectie of een eenmalige dosis (afhankelijk van  
     het soort vaccin).
 •  U hebt in de afgelopen 48 uur een PCR-test ondergaan met een negatief resultaat. 
 •  U hebt een herstelcertificaat waarvan de geldigheidsduur 10 dagen na de datum van afname van de eerste positieve  
     PCR-test ingaat en 180 dagen na de datum van de eerste positieve test eindigt
 •  U hebt een snelle antigeentest die werd uitgevoerd door een goed opgeleide gezondheidswerker, met een negatief 
     resultaat : 
  •  Voor deze snelle antigeentest geldt: geldigheid = dag van afname + 24 uur (1 dag) 

Als de scan van de QR-code van uw Covid Safe Ticket negatief blijkt te zijn, zal de toegang tot het evenement helaas worden 
geweigerd.

Als u de zones voorbehouden voor het evenement verlaat, kan u worden gevraagd een geldig Covid Safe Ticket te tonen om het 
evenement opnieuw te betreden.

Deze informatie werd opgesteld op 23 september 2021. De gezondheidscontext, de omstandigheden en de gevolgen die daaruit 
voortvloeien, kunnen tussen nu en de datum van het evenement nog veranderen.


