
Toegang concert Mozart(k)ring Gelre-Niederrhein 
Naast uw toegangsbewijs moet u bij binnenkomst een Coronatoegangsbewijs (in de vorm van 
de Coronacheck app of een uitgeprinte QR-code) kunnen tonen. Hiervoor moet u aan één van 
onderstaande criteria voldoen: 

• Een vaccinatiebewijs (vanaf 14 dagen na de 2e prik) 

• Een herstelbewijs (max 6 maanden geleden) voor diegenen die reeds corona hebben   
doorgemaakt 

• Een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor het evenement. 

De QR-code wordt bij binnenkomst gescand door een van onze medewerkers. 
Heeft u geen smartphone? Dan kunt u de QR-code printen. 

Hoe komt u aan het coronatoegangsbewijs? 
Via de CoronaCheck app kunt u het coronatoegangsbewijs aanmaken in de vorm van een QR-
code. Deze QR-code toont u bij de ingang op uw telefoon of op papier. 
Download eerst de CoronaCheck-app uit de App Store of de Play Store. 
Uw coronatoegangsbewijs kunt u in de app vervolgens op 3 manieren verkrijgen: 

• Vaccinatiebewijs bent u volledig gevaccineerd? Dan kunt u een vaccinatiebewijs 
uploaden in de CoronaCheck-app. Open de app en kies in het menu voor 'bewijs 
toevoegen'. Selecteer 'een vaccinatiebewijs' en log in met uw DigiD.  

• Negatieve testuitslag heeft u zich laten testen en is de uitslag negatief? Dan kunt u een 
testbewijs uploaden in de CoronaCheck-app. Open de app en kies in het menu voor 
'bewijs toevoegen'. Selecteer 'een testbewijs' en log in met uw DigiD of gebruik de 
ophaalcode die u per SMS of per email van de testlocatie ontvangt. 

• Herstelbewijs heeft u corona gehad en kunt u dat aantonen met een positieve PCR-test? 
Dan kunt u een herstelbewijs uploaden in de CoronaCheck-app. Open de app en kies in 
het menu voor 'bewijs toevoegen'. Selecteer 'een herstelbewijs' en log in met uw DigiD. 
Dit werkt alleen als de positieve test tussen de 12 dagen en 180 dagen oud is. 

 
Heeft u geen smartphone? Dan kunt u het coronatoegangsbewijs ook uitprinten via de website 
CoronaCheck.nl. 
 
Identiteitsbewijs 
Breng ook een identiteitsbewijs mee. Onze medewerker kan bij de ingang de gegevens van uw 
legitimatiebewijs vergelijken met die in het coronatoegangsbewijs. 
 
Vragen? 
Heeft u nog vragen omtrent uw coronatoegangsbewijs? Kijk dan op  
www.testenvoortoegang.org of op www.coronacheck.nl   hier vindt u antwoord op hoe de 
CoronaCheck-app werkt en ook de Veelgestelde vragen. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Helpdesk CoronaCheck 0800 1421 (gratis), bereikbaar van maandag t/m zondag 08.00 – 20.00 
uur.   
Helpdesk Testen voor Toegang 088 777 08 09, bereikbaar van maandag t/m zondag 08.00 – 
20.00 uur. 
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