
 

Handleiding coronatoegangsbewijs Muziekfestival EiGenwijs 

4 september is het zover, we organiseren voor de derde maal het muziekfestival EiGenwijs! 
Het belooft weer een spetterend feest te worden. Om binnen te komen is er naast het 
gewone toegangsbewijs een coronatoegangsbewijs nodig. Iedereen van 13 jaar of ouder zal 
op het coronatoegangsbewijs worden gecontroleerd. In deze handleiding leggen we uit hoe 
je dit kunt regelen. Maak dit toegangsbewijs op tijd aan, mocht dit niet lukken dan kunnen we 
uiteraard helpen.  

Een coronatoegangsbewijs kan je maken via een app op je telefoon. Mocht je geen telefoon 
hebben of deze liever niet meenemen dan is het ook mogelijk een papieren versie mee te 
nemen naar het festivalterrein. Let op dat je in beide gevallen altijd je QR-code en 
identiteitsbewijs moet kunnen laten zien.   

Eerst de uitleg voor de app: 

- Download de CoronaCheck app op je telefoon 

- Open de app  

- Klik op ‘toevoegen bewijs’ 

- Kies welk soort bewijs van toepassing is: een vaccinatiebewijs, een herstelbewijs of 
een testbewijs 

- Indien je nog niet volledig gevaccineerd bent heb je een negatieve testuitslag nodig, 
dit wordt later verder uitgelegd. Heb je minder dan 6 maanden geleden Corona 
gehad? Dan is er een herstelbewijs nodig. 

- Indien je gevaccineerd bent heb je alleen een vaccinatiebewijs nodig. Het moet 
minimaal 2 weken geleden zijn dat je laatste vaccinatie is gezet. 

- Log in met je DigiD (kan via de DigiD app of handmatig invoeren). Controleer of uw 
DigiD werkt. Let op: de aanvraag van een nieuwe DigiD duurt enkele werkdagen. 

- De gegevens kunnen meestal automatisch worden opgehaald. Controleer of deze 
gegevens kloppen 

- Klik op: maak QR-code 

- Bekijk de QR-code, dit is de geldige code die je moet laten zien bij de ingang van het 
festivalterrein. Neem ook je identiteitsbewijs mee ter controle. 

Uitleg voor een papieren versie:  

- Mocht het met een telefoon niet lukken dan is het ook mogelijk een papieren versie 
van een coronatoegangsbewijs mee te nemen naar het festivalterrein 

- Ga naar www.coronacheck.nl/print 

- Ga akkoord met de privacyverklaring 

- Kies welk soort bewijs van toepassing is: een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of een 
testbewijs  

http://www.coronacheck.nl/print


 

- Login met je DigiD. Controleer of uw DigiD werkt. Let op: de aanvraag van 
een nieuwe DigiD duurt enkele werkdagen. 

- Controleer je gegevens die worden opgehaald 

- Klik op ‘Maak QR-code aan’ 

- Klik op ‘Open PDF’ 

- Print het papier met je eigen QR-code uit en neem deze mee naar het festivalterrein 
samen met je identiteitsbewijs.  

Testen voor Toegang 

Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je (nog) niet gevaccineerd bent en je toch naar ons 

muziekfestival wilt komen. Je hebt dan een negatieve testuitslag nodig. Een testuitslag is 24 

uur geldig. Zie hieronder de stappen hoe je dit kunt regelen: 

- Ga naar www.testenvoortoegang.nl 

- Klik op ‘Maak een afspraak’ 

- Bij ‘Waarvoor wil je je laten testen’ vul je evenement in 

- Vul in of je klachten hebt ja/nee 

- Vul de datum en tijdstip van het evenement in (4 september om 19.30 uur) 

- Vul je eigen postcode in  

- De website geeft verschillende opties waar je zou kunnen gaan testen en hoe laat. 

Plan de afspraak in 

- Vul je telefoonnummer en gegevens in 

- Kom op tijd bij je testafspraak en voeg de ophaalcode van de negatieve testuitslag 

toe op de Coronacheck app. 

Meer informatie is te vinden op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs.  
 
Heb je nog vragen? Laat het ons gerust weten.  

Wij zien jullie graag op zaterdag 4 september bij muziekfestival EiGenwijs!  
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