Meeste publiek toegankelijke locaties open onder
voorwaarden
In stap 3 gaan de meeste voor publiek toegankelijke locaties weer open.
Er gelden nog wel voorwaarden. Dansgelegenheden, zoals nachtclubs en
discotheken, zijn hiervan uitgezonderd. Zij blijven nog gesloten.
De volgende locaties gaan, onder anderen, weer open:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Musea en monumenten binnen;
Bioscopen en filmhuizen;
Concertzalen, poppodia en theaters;
Horeca binnen voor uiteten;
Buurt en wijkcentra;
Wellness, sauna’s en zonnestudio’s;
Spellocaties binnen. Zoals speelhallen, arcadehallen, locaties voor
lasergame, paintball, escaperooms, etc.;
Casino’s;
Rondvaartboten en ander bedrijfsmatig personenvervoer voor
recreatie.
Locaties voor zaalverhuur en congrescentra;
Locaties voor overige educatieve activiteiten. Zoals fysieke
opleidingen, cursussen en trainingen.

Voorwaarden die voor alle publieke toegankelijke locaties gelden:
•
•

•
•
•

•

Iedereen houdt 1,5 meter afstand.
Reserveren is verplicht. Er mag voor maximaal 4 personen tegelijk
worden gereserveerd. Dit is met uitzondering van kinderen tot en
met 12 jaar en personen uit hetzelfde huishouden.
Gezondheidscheck en registratie zijn verplicht.
De verkeersstromen van het publiek moeten goed gescheiden
blijven. Ook in de sanitaire voorzieningen.
De beheerder treft hygiënemaatregelen op locatie. Zoals het
beschikbaar stellen van desinfecterende handgel en gelegenheid om
handen te wassen.
Een vaste zitplek is verplicht. Dit geldt voor alle locaties waar er
geen doorstroom van mensen is. Dat zijn locaties waar mensen

veelal zitten en niet veranderen van plek tijdens hun bezoek. Dit
geldt niet voor locaties waar er een doorstroom van mensen is.
o In locaties waar mensen een vaste zitplek hebben en waar
geen doorstroom plaatsvindt zijn maximaal 50 personen per
ruimte toegestaan.
o In doorstroomlocaties mag er 1 bezoeker per 10m2 aanwezig
zijn. Dit geldt voor alle locaties binnen en buiten.
Voorwaarden voor grote zalen

Per ruimte of zaal geldt een maximum van 50 bezoekers op 1.5m afstand.
Een uitzondering hierop zijn de grote zalen met 1000 of meer vaste
zitplaatsen. Hiervoor geldt een maximum van 250 bezoekers op 1,5m
afstand. Dit geldt voor alle grote zalen binnen en buiten. Bijvoorbeeld
evenementenhallen, openluchttheaters, concertzalen, etc.

