
CORONAMAATREGELEN 

Voor de (film)voorstellingen in Theater de Schalm heb je, naast een ticket, ook een 
coronatoegangsbewijs en een legitimatiebewijs nodig, tenzij anders vermeld. Bij voorstellingen mét 
coronatoegangsbewijs hoeft er geen afstand gehouden te worden. Kinderen onder de 13 jaar mogen 
zonder coronatoegangsbewijs naar binnen. 

Hoe werkt het Coronatoegangsbewijs? 
Bij binnenkomst in het theater scannen wij je Coronatoegangsbewijs. Via de CoronaCheck-app kun je 
dit bewijs aanmaken in de vorm van een QR-code.  Download eerst de CoronaCheck-app uit de App 
Store of de Google Play Store. Meer informatie vind je op de site van de Rijksoverheid: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-
sport/coronatoegangsbewijs 

Er zijn drie mogelijke coronatoegangsbewijzen:  

1.  Vaccinatiebewijs: volledige coronavaccinatie. Met de CoronaCheck-app kan je van je 
vaccinatiebewijs een QR-code maken. 

2.  Herstelbewijs: Bewijs dat u minder dan 6 maanden geleden hersteld bent van corona. 

3.  Negatieve testuitslag: Heb je geen vaccinatiebewijs of een herstelbewijs? Maak dan een afspraak 
voor een gratis coronatest via https://www.testenvoortoegang.org/ Via de testlocatie ontvang je de 
uitslag en een ophaalcode. De negatieve uitslag mag maximaal 24 uur oud zijn. Alleen deze test is 
geldig voor het Coronatoegangsbewijs.  

Een vaccinatiebewijs dat je op de priklocatie hebt ontvangen of het gele vaccinatieboekje is geen 
geldig toegangsbewijs. 

Heb je geen smartphone? 
Dan kan je het Coronatoegangsbewijs ook uitprinten via CoronaCheck.nl 
 
Toezenden per post 
Je kan het ook laten toezenden per post. Bel hiervoor naar 0800-1351 

Hulp via Bibliotheek Veldhoven 
Bibliotheek Veldhoven biedt hulp aan bij het uitprinten van de QR-code. Dit kan bij het Digitaal 
Huis/IDO op dinsdag (van 14.00 tot 16.00 uur) en vrijdag (van 10.30 tot 12.30 uur). Een afspraak 
maken is niet nodig. Ook hoef je geen lid te zijn van de bibliotheek. Voor meer informatie: 
https://www.bibliotheekveldhoven.nl/actueel/nieuws/bibliotheek-veldhoven-digitale-overheid.html 

Scannen 
Wij gebruiken een scanner om de geldigheid van je coronabewijs te controleren en checken of de 
gegevens op je telefoon of print hetzelfde zijn als op je identiteitsbewijs.  
Als je voldoet aan één van de drie voorwaarden, en je hebt dus een QR-code, dan wordt er een groen 
scherm getoond op de scanner. Wij kunnen in het kader van de privacy niet zien of je gevaccineerd, 
hersteld of getest bent. Alleen bij een groen scherm krijg je toegang tot het theater.  
Het Coronatoegangsbewijs geldt overigens ook voor ons personeel, de artiesten en hun technici. 

https://coronacheck.nl/nl/faq/1-1-hoe-werkt-de-coronacheck-app/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs
https://www.testenvoortoegang.org/ 
https://coronacheck.nl/nl/print/
https://www.bibliotheekveldhoven.nl/actueel/nieuws/bibliotheek-veldhoven-digitale-overheid.html


Wat te doen bij gezondheidsklachten: 
Krijg je kort voor je bezoek aan ons toch klachten dan krijg je je geld terug of je kunt kiezen voor een 
Support Voucher. We verzoeken je dan een mailtje te sturen naar reserveringen@deschalm.com. Wij 
nemen dan zo snel mogelijk contact met je op. 
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