
FAQ´s Test locaties voor sociale activiteiten.                                                                                    
 

Testen voor toegang tot sociale activiteiten 

Door de inzet van coronatoegangsbewijzen kan de samenleving eerder of ruimer op verantwoorde 
wijze open, ook als het coronavirus nog niet helemaal onder controle is. Daardoor is een bezoek aan 
het theater, sportwedstrijd of evenement eerder voor meer mensen mogelijk. 

Tijdelijke Wet coronatoegangsbewijzen Covid-19 

Om dit te regelen heeft het kabinet een wijziging doorgevoerd op de Wet Publieke Gezondheid: de 
Tijdelijke Wet coronatoegangsbewijzen. Met de wet wordt het vanaf stap 3 in het 
openingsplan mogelijk om een coronatoegangsbewijs te vragen om deel te kunnen nemen aan 
evenementen of aan activiteiten in bijvoorbeeld de sport, cultuur, evenementen of restaurants. Door 
toegangstesten in te zetten kunnen organisaties van de aangewezen sectoren eerder of met minder 
maatregelen open. Daardoor kunnen vanaf stap 3 meer bezoekers naar binnen en kan vanaf stap 4 
onder voorwaarden de anderhalve meter worden losgelaten.  
  

• In de wet staat in welke gevallen een coronatoegangsbewijs verplicht is. 
• Het coronatoegangsbewijs is geldig tot 40 uur na het moment van testafname. 
• Het coronatoegangsbewijs hoort bij de persoon die getest is. De organisator van de activiteit 

controleert dit door de persoonsgegevens (initialen en geboortedatum) op het 
coronatoegangsbewijs te vergelijken met het legitimatiebewijs van de persoon die het 
coronatoegangsbewijs toont. 

• Het is aan ondernemers en organisaties zelf of ze testen voor toegang willen inzetten. Indien 
een ondernemer of organisatie kiest voor inzet van een coronatoegangsbewijs is het tonen 
hiervan verplicht. 

Testen voor toegang 

Gaat u naar een culturele, sociale of sportieve activiteit of evenement waarvoor een 
coronatoegangsbewijs nodig is? Neemt u dan de volgende stappen: 

Stap 1: Koop een toegangskaartje of meld aan voor een evenement 

 
Stap 2: Maak een testafspraak 

Plan een afspraak voor een coronatest bij één van de aangesloten testlocaties 
via Testenvoortoegang.nl. Zorg ervoor dat u maximaal 40 uur voor uw bezoek bent getest. Kinderen 
onder de 13 jaar hoeven niet getest te worden.  

Stap 3: Laat u testen 

Zorg dat u op tijd bij de testlocatie bent. Neem uw legitimatiebewijs en bevestiging van de 
testafspraak mee. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-3-openingsplan
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openingsplan/stap-3-openingsplan
https://www.testenvoortoegang.org/


Stap 4: Testuitslag 

U ontvangt na het testen binnen een uur de uitslag. Een negatieve uitslag is nodig om een 
coronatoegangsbewijs te kunnen maken. 

Stap 5: Maak een coronatoegangsbewijs 

• Digitaal coronatoegangsbewijs 
Download de CoronaCheck-app. U vindt de app in de Apple App Store of de Google Play 
Store. Bij de negatieve uitslag die u ontvangt via Testen voor toegang, zit een ophaalcode. 
Gebruik deze ophaalcode in de CoronaCheck-app. De app maakt hier een QR-code van. Dit is 
uw coronatoegangsbewijs.  

• Papieren coronatoegangsbewijs 
Ga naar Coronacheck.nl en klik op de knop “Maak papieren coronatoegangsbewijs”. Bij uw 
negatieve testuitslag heeft u ook een ophaalcode ontvangen. Deze ophaalcode vult u in. De 
website zet de testuitslag om in een QR-code. U kunt nu uw coronatoegangsbewijs met QR-
code printen.  

Stap 6: Bezoek 

U neemt uw coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck-app of geprint op papier mee. Bij de ingang 
van het evenement of activiteit scant de organisatie uw coronatoegangsbewijs. Vergeet ook uw 
legitimatiebewijs niet. Uw gegevens worden vergeleken met de gegevens in het 
coronatoegangsbewijs. Tot slot laat u ook uw ticket of toegangskaartje zien. 

Video Testen voor toegang 

Bekijk de stappen in het filmpje Testen voor toegang.  

Basisregels blijven gelden 

Bij een bezoek aan een evenement of activiteit met een coronatoegangsbewijs gelden de algemene 
coronamaatregelen. Iedereen houdt zich aan de basisregels, zoals handen wassen en afstand 
houden. Ook zijn er op veel plekken speciale looproutes. 

Klachten? 

Heeft u klachten die passen bij het coronavirus Dan komt u niet naar de activiteit en laat u zich testen 
bij de GGD. 

Coronamelder 

De CoronaMelder-app waarschuwt u nadat u in de buurt bent geweest van iemand met corona. Zo 
kunt u voorkomen dat u mensen in uw omgeving besmet. U kunt de app downloaden in de App Store 
of Google Play Store. Het downloaden van de app is altijd vrijwillig.  

 

https://www.coronacheck.nl/nl/
https://www.coronacheck.nl/nl/
https://youtu.be/i1ehZ5pepDY
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/kort-overzicht-coronamaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/symptomen-coronavirus
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/afspraak-maken
https://coronamelder.nl/


Veelgestelde vragen: 

 
Waar kan ik een locatie vinden? 
Onze locaties zijn hier (hyperlink naar de lijst) te vinden 
 
Hoe kan ik een afspraak maken? 
U kunt op 2 manieren een afspraak maken voor een corona test; 

- telefonisch 
- per mail 

 
Wat zijn de openingstijden van de test locatie? 
De openingstijden hangen af van de tijden van het evenement. Deze verschillen per evenement. 
 
Op welke manieren kan ik naar jullie toekomen? 
Alle locaties zijn bereikbaar per auto. Uiteraard mag u ook op de fiets of lopend naar de locaties 
komen. 
 
Wat moet ik meenemen naar de afspraak? 
Voor een corona test heb je een geldig legitimatie bewijs nodig. 
 
Wat zijn de kosten voor de test? 
De test is gratis. 
 
Hoe verloopt de snel test? 
De snel test zal via een wattenstokje in de neus worden afgenomen. Indien het niet mogelijk is om dit 
via de neus te doen, zullen wij dit via de keel doen. 
 
Mag ik naar jullie toekomen als ik corona klachten heb? 
Indien u corona klachten heeft, verzoeken wij u vriendelijke contact op te nemen met de GGD voor 
een corona test. (link naar de GGD toevoegen) 
 
Mag ik naar jullie toekomen als ik in contact bent geweest met een corona patiënt? 
Indien u in contact bent geweest met een corona patiënt, verzoeken wij u vriendelijke contact op te 
nemen met de GGD voor een corona test. (link naar de GGD toevoegen) 
 
Kan ik mijn kinderen ook bij jullie laten testen? 
Het is mogelijk om kinderen bij ons te laten testen. Kinderen tot 13 jaar hoeven niet getest te 
worden. 
 
Hoe kan ik mijn afspraak wijzigen? 
U kunt tot 24 uur van tevoren wijzigen per email. Wilt u de afspraak na 24 uur wijzigen, dan 
verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen op nummer: XXX 
 
Hoe kan ik mijn afspraak afzeggen? 
Indien u de afspraak wil afzeggen, verzoeken wij u met ons contact op te nemen op telefoon 
nummer: XX 
 
Ik heb geen afspraak bevestiging ontvangen? 
Heeft u de mail met de afspraakbevestiging niet ontvangen? Neem dan contact op met nummer: XXX 
 
Hoe lang moet ik wachten op de uitslag? 



De uitslag van een snel test heeft u binnen 15 min. Deze ontvangt u in uw mailbox of is het verkrijgen 
via de corona app. Het is mogelijk om de uitslag te printen. 
 
Wat gebeurt er als ik positief test bij de snel test? 
Indien u bij de test positief test verzoeken wij u om direct naar huis te gaan en de geldende regels 
voor een corona besmetting te volgen. 
 
Hoe lang is de uitslag van de test geldig? 
De uitslag van de test is maximaal 40 uur geldig na afname van de test. Zorg ervoor dat u de test 
tijdig plant. 
 
Iemand belt voor een testuitslag/token 
Let er op dat als mensen bellen rondom een testuitslag / token het gaat om gevoelige medische 
gegevens. Daarom is het belangrijk om de beller te verifiëren door te vragen naar bijvoorbeeld een 
combinatie van boekingscode, naam en geboortedatum. 
  
De receptiemedewerker kan de aangemaakte token die een burger moet invoeren in de Corona-
check app om zijn/haar uitslag te tonen opzoeken en handmatig doorgeven via de volgende stappen: 
1. Ga naar Front desk 
2. Zoek het boekingsnummer op 
3. Klik op het sleuteltje. Er verschijnt nu een pop-up met de betreffende token. Deze kan de 
medewerker aan de burger doorgeven. 
   
Is een zelf-test ook geldig voor een evenement? 
Een zelftest is een coronatest die u zelf thuis voor de zekerheid kunt afnemen. Bijvoorbeeld als u 
naar school of werk moet. Zelftesten zijn niet bedoeld om te testen bij klachten of om te testen voor 
toegang tot een evenement. 
 
Wat wordt er gedaan met mijn corona test na afloop van de test? 
Al het materiaal zal worden vernietigd. De uw gegevens worden in een online programma van de 
overheid opgeslagen. 
 


