Aanpassingen Corona maatregelen huurders per 13 november 2021
Tijdens de persconferentie van afgelopen vrijdag 13 november zijn er een paar aanvullende
wijzigingen gekomen boven op de al bestaande corona maatregelen van 6 november. Hieronder een
overzicht van de nieuwe aanvullingen:
-

-

Na 18.00 uur mogen er geen niet essentiële verhuringen meer zijn. (Dit betreft bij Theater de
Omval o.a. VvE vergaderingen en bijeenkomsten van politieke partijen.)
De horeca sluit om 20.00 uur.
Op dinsdag en donderdag tot 15.30 uur en op de andere dagen tot 18.00 uur is het verplicht
om vanaf binnenkomst een mondkapje te dragen bij verplaatsing. Was je volgens
onderstaand overzicht van 6 november ook plichtig om een geldig corona toegangsbewijs
te tonen, komt deze regel er bovenop.
Op dinsdag en donderdag vanaf 15.30 en op de andere dagen vanaf 18.00 uur is het verplicht
om een geldig corona toegangsbewijs te tonen. Was je volgens onderstaand overzicht van 6
november alleen plichtig om een mondkapje te dragen tijdens verplaatsing, komt deze
regel er bovenop.

Omdat wij verschillende disciplines onder één dak hebben, komen wij soms in een grijs gebied
terecht. Daarom hebben wij besloten om met het mondkapjes- en verplicht Corona toegangsbewijs
beleid één lijn te trekken. Hierdoor is het voor ongevaccineerden zonder geldig testbewijs niet meer
mogelijk om, op dinsdag of donderdag na 15.30 uur en de andere dagen na 18.00 uur, het gebouw te
betreden. Er zal bij toegang gecheckt worden.
De Corona maatregelen van 6 november blijven verder onverminderd geldig. Voor de
overzichtelijkheid, voeg ik dit overzicht hieronder nogmaals toe.
Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, laat het ons alstublieft weten via
huren@theaterdeomval.nl of bel 020-6001897.
Hartelijke groet,
Team verhuur Theater de Omval
Aanpassingen Corona maatregelen huurders per 6 november 2021
Met de aangescherpte Corona maatregelen per 6 november 2021 gaat er ook in theater de Omval
het een en ander veranderen ten opzichte van de afgelopen maanden. Hieronder een kort overzicht
van de regels die gelden vanaf zaterdag 6 november 2021.
Voor theater- en filmvoorstellingen blijft een geldig corona toegangsbewijs verplicht. Ditzelfde geldt
ook voor de horeca, maar met de aanvulling dat er nu ook op het terras gecheckt moet worden.
Omdat voor theater en horeca een geldig corona toegangsbewijs verplicht is, hoeft er bij de horeca
en in de theaterzaal geen mondkapje gedragen te worden.
Voor huurder is het dus ook verplicht om een geldig Corona toegangsbewijs te tonen als er gebruik
wordt gemaakt van de horeca of van het toilet op de begane grond. Deze worden namelijk in zijn
geheel gezien als horeca gelegenheid.

Voor de zalen en kantoren die verhuurd worden geldt het volgende:
-

-

Houd je (dringend verzoek) aan de 1,5 meter afstand regel en ventileer de ruimte goed.
Was je handen goed, schud geen handen en blijf met klachten thuis.
Muzieklessen voor 18+, koren, tekenen en schilderen, beeldhouwen, amateur dans-, muzieken theatergroepen 18+ moeten checken op een geldig corona toegangsbewijs. Deze
verantwoordelijkheid ligt bij de huurder zelf.
Ouders/verzorgers die kinderen brengen en halen of bij de lessen willen blijven, moeten ook
gecheckt worden op een geldig corona toegangsbewijs.
Alle taallessen, cursussen en andere vormen van volwassenenonderwijs of scholing die in
onze zalen plaatsvinden worden niet expliciet genoemd. Maar omdat binnen MBO, HBO en
Universiteiten een mondkapjes plicht geldt op het moment dat ze gaan verplaatsen, willen
wij dit jullie ook zeker dringend aanraden te doen. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt
bij jullie als huurder.

Theater de Omval is niet verantwoordelijk voor het naleven van de coronamaatregelen in de
verhuurde ruimtes. Deze verantwoordelijk ligt bij de huurders zelf.
Mocht er gecheckt moeten worden op een geldig coronatoegangsbewijs, draag er dan ook zorg voor
dat jullie een scanner paraat hebben. Gelukkig is een scanner eenvoudig op een smartphone te
downloaden. De app van de Rijksoverheid is eenvoudig en betrouwbaar in gebruik.
Als een ieder zich goed aan de basisregels en coronamaatregelen houdt, staat ons verder niets in de
weg om met veel plezier (en gezond) gebruik te blijven maken van de ruimtes.
Mochten er nog vragen zijn, horen we het graag!
Hartelijke groet,
Team verhuur Theater de Omval

