Een veilig bezoek aan ons theater – wat moet je doen?
Voorafgaand aan je bezoek









Kom bij voorkeur alleen of met z’n tweeën, of met mensen uit je huishouden.
Je ontvangt drie dagen voorafgaand aan je bezoek een servicemail, met daarin alle
informatie over jouw theaterbezoek en de veiligheidsinstructies. Hierin staan ook enkele
gezondheidsvragen; we verzoeken je dringend om deze voorafgaand aan je bezoek per mail
te lezen en om te controleren of je aan de voorwaarden voor een veilig bezoek aan ons
theater voldoet.
Om je bezoek aan ons theater zo veilig mogelijk laten te verlopen, gaan we onze bezoekers
voorafgaand aan de voorstelling in verschillende tijdvakken ontvangen. Daarnaast bestel je je
kaarten ongeplaceerd en krijg je in het theater een plek toegewezen door onze
medewerkers.
Print of download je toegangskaarten. Het tonen van je ticket(s) is voldoende.
Vermijd gedurende de spits zoveel mogelijk het openbaar vervoer. Kom zoveel mogelijk
lopend, met de fiets of, als het niet anders kan, met de auto naar ons theater.
Blijf thuis bij gezondheidsklachten als verkoudheid en/of koorts. We ontvangen je graag weer
op een ander moment. Let ook op hooikoorts: dit kan voor een onveilig gevoel bij anderen
zorgen.

Let op: in aanvulling op de algemene bezoekersvoorwaarden ga je als bezoeker akkoord met de
hygiënemaatregelen en de maatregelen bij gezondheidsklachten.

Tijdens je bezoek












Bij aankomst in ons theater checken wij of je geen gezondheidsklachten hebt, zoals
neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest, verhoging, koorts (boven 38 graden
Celsius) en/of benauwdheid.
Ook checken we bij binnenkomst een groepsreservering: gaat het om mensen uit een
gezamenlijk huishouden dan kunnen zij naast elkaar zitten. In andere gevallen moet de 1,5
meter afstand worden gehandhaafd.
Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar.
Volg altijd de aanwijzingen van onze medewerkers op. Deze zijn te herkennen aan de rode
hesjes met een hart erop.
Volg de aangegeven looproute.
Heb je vragen? Onze medewerkers helpen je graag verder.
In het theater kun je alleen met PIN betalen.
Bij de ticketcontrole is het voldoende om je ticket geprint of op mobiel te tonen.
Onze garderobe is niet in gebruik. Jassen/tassen gaan mee de zaal in en mag je opgevouwen
op de lege stoel naast je neerleggen.
Onze reguliere toiletten zijn niet in gebruik, met uitzondering van het invalidentoilet. Ook
tijdens de voorstelling kunnen de toiletten niet gebruikt worden, alleen in noodsituaties.
Indien je vooraf of tijdens de voorstelling gebruik moet maken van het toilet, kun je in
principe daarna niet terugkeren naar jouw plaats in de zaal.
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Tip: ga thuis alvast naar het toilet!
We kunnen en mogen bezoekers in een rolstoel niet begeleiden, in verband met de 1,5
meter afstand. Rolstoelgebruikers dienen ons theater zelfstandig te kunnen bezoeken. Er zijn
slechts beperkte rolstoelplaatsen beschikbaar in verband met de gewijzigde zaalindeling en capaciteit.
Verlaat na de voorstelling de zaal pas na aanwijzingen van één van onze medewerkers.
Vergeet na afloop van de voorstelling niet om de 1,5 meter afstand te bewaren van anderen.
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