
4 juni 2021 

Aan alle horeca ondernemers 

 

Beste heer/mevrouw, 

 

Gisteren heeft u van ons een e-mail ontvangen m.b.t. de per 5 juni geldende regels voor u als horeca 

ondernemer. Inmiddels hebben we nog meer informatie verkregen die we graag nog met u willen 

delen. 

 

Coronatoegangsbewijzen 

Het kabinet heeft besloten om met coronatoegangsbewijzen (testen voor toegang) meer mogelijk te 

maken. O.a. de horeca kan ervoor kiezen om gebruik te maken van verplichte toegangsbewijzen. 

Daarmee kunt u op een veilige manier voor meer mensen de deuren openen. 

Zoals gisteren aangegeven mag u maximaal 50 personen binnen ontvangen. Als u gebruik gaat maken 

van toegangsbewijzen, mag u zoveel gasten ontvangen als er in uw inrichting passen terwijl 

iedereen op 1,5 meter afstand van elkaar zit.  

De verdere regels en voorwaarden die wij u gisteren toegezonden hebben blijven hetzelfde.  

In de volgende link Open, tenzij: in stap 3 met voorwaarden bijna alles open | Nieuwsbericht | 

Rijksoverheid.nl vindt u meer informatie. 

Zijn er voorwaarden aan het gebruik van Coronatoegangsbewijzen? 

Ja, met gebruik van toegangstesten gelden de volgende voorwaarden: 

• Een beheerder werkt dezelfde dag of wel of niet met toegangsbewijzen, zodat het regime 

niet steeds wisselt; 

• Er is duidelijk zichtbare en leesbare communicatie over het geldende regime bij de toegang;  

• 100% van de 1,5m capaciteit kan worden toegepast, alleen met toegangsbewijs; 

• Coronatoegangsbewijs (test bewijs) wordt gecontroleerd met ID en mag niet ouder zijn dan 

40 uur; 

• Placering, reservering, registrering en triage zijn verplicht; 

• Mondkapjes bij beweging*; 

• Werken met gecontroleerde in- en uitstroom*; 

• Wait to be seated/Plaatsen worden toegewezen; 

• Max 4 personen per tafel* of per reservering;  

• Horecasluiting om 22 uur*. 

  

*Conform voorwaarden horeca zonder toegangstesten.   

Via Rijksoverheid.nl/testenvoortoegang meer informatie over de verdere werkwijze voor 

toegangsbewijzen. 

Heeft u na ons bericht nog vragen? 

Neemt u dan contact met ons. Dit kan door te e-mailen naar apv@jouwgemeente.nl of te 

bellen naar telefoonnummer 088-7515000. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens burgemeester Segers 

 


