
We mogen elkaar weer ontmoeten zonder 1,5 meter afstand! Jij en je gasten hebben 

voor je bezoek dan wel een coronatoegangsbewijs nodig. Dit kan als je gevaccineerd 

bent of als je een negatieve testuitslag hebt. Hoe je dit doet met een negatieve 

testuitslag lees je hieronder in 5 stappen. 

Gevaccineerd of heb je een geldig herstelbewijs? 

Ben je volledig gevaccineerd en is de laatste prik minstens twee weken geleden gezet of 

heb je een geldig herstelbewijs? Dan hoef je dus niet te testen. Je kunt dan in de 

CoronaCheck-app eenvoudig je QR-code maken.  

Let op, om een event in Nederland bij te wonen heb je een Nederlandse QR code 

nodig. Een Internationale QR code kan niet gescand worden. Houd hier rekening mee.  

Niet volledig gevaccineerd of geen geldig herstelbewijs? 

1. Maak een testafspraak 

Download de CoronaCheck-app op je telefoon. Je vindt de app in de App Store of 

de Google Play Store. Open de app en kies ‘Testafspraak maken’. Kies bij 

‘Waarvoor wil je je laten testen’ → Horeca. Plan een afspraak voor een coronatest 

bij één van de aangesloten testlocaties via www.testenvoortoegang.org. Zorg 

ervoor dat je maximaal 24 uur voor je bezoek bent getest. Kinderen onder de 13 

jaar mogen zonder coronatoegangsbewijs naar binnen. Zij hoeven dus niet getest 

te worden. Zij moeten wel op de gastenlijst staan. Testen zijn gratis! 

 

2. Laat je testen 

Zorg dat je op tijd bij de testlocatie bent. Neem je legitimatiebewijs en bevestiging 

van de testafspraak mee. 

 

3. Testuitslag 

Je ontvangst na het testen binnen een uur de uitslag van de testaanbieder. Alleen 

met een negatieve testuitslag kun je een coronatoegangsbewijs maken.  

 

  

http://www.testenvoortoegang.org/


4. Maak een Coronatoegangsbewijs 

Digitaal Coronatoegangsbewijs 

Download de CoronaCheck-app op je telefoon. (Zie punt 1). Bij de uitslag via de 

testaanbieder staat een ophaalcode. Gebruik deze ophaalcode in de 

CoronaCheck-app. De app maakt het een QR-code van. Dit is jouw  

digitale Coronatoegangsbewijs.  

 

Papieren Coronatoegangsbewijs 

Geen smartphone? Ga naar www.coronacheck.nl en klik op de knop “maak 

papieren Coronatoegangsbewijs”. Bij de uitslag via de testaanbieder staat een 

ophaalcode. Gebruik deze ophaalcode. De website zet de testuitslag  

om in een QR-code. Je kun nu jouw Coronatoegangsbewijs met  

QR-code printen.  

 

5. Bezoek 

Je neemt je Coronatoegangsbewijs via de CoronaCheck-app of  

geprint op papier mee. Bij de ingang wordt de QR-code gescand.  

 

Bezoekers kunnen voor vragen over het testen en de testuitslag terecht op 

www.testenvoortoegang.org of bellen naar 088-7674010 

Informatie over de CoronaCheck-app of CoronaCheck Scanner-app staat op 

www.coronacheck.nl of neem contact op met de CoronaCheck helpdesk via 0800-1421. 

E-mailen kan naar helpdesk@coronacheck.nl.  

Het scannen van de QR-code wordt gedaan door de organisator zelf, niet door de 

Buitenplaats Kameryck. 

Aanvullende informatie over/van Buitenplaats Kameryck zelf vind je hier: 

www.kameryck.nl/covid-19  
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