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Corona Richtlijn Ontmoetingscentrum De Herberg per 28 november 2021 om 5:00 uur 
Inloopactiviteit 

• Geen activiteit voor 5:00 uur en na 17:00 uur 

• Geen QR-code check 

• Mondkapjesplicht bij binnenkomst en/of verplaatsing binnen De Herberg 

• Mondkapjesplicht vervalt bij plaatsnemen aan een tafel 

• 1,5 meter maatregel handhaven 

• Tafels mogen niet verschoven worden en geen stoelen worden bijgeplaatst 

• Maximaal aantal deelnemers 40 personen 
 
Activiteiten De Herberg  

• Geen activiteit voor 5:00 uur en na 17:00 uur 

• QR code check door organisator welke ook verantwoordelijk is voor juiste uitvoering  

• Check ID met gegevens QR code check 

• Overzicht aantal deelnemers met uitgevoerde QR-check 

• Indien akkoord heeft de persoon toegang tot De Herberg 

• 1,5 meter maatregel handhaven 

• Ook mondkapjesplicht bij binnenkomst en verplaatsing binnen De Herberg 

• Maximaal aantal deelnemers 40 personen 

• Tafels mogen niet verschoven worden en geen stoelen worden bijgeplaatst 
 
Verhuur met gastvrouw 

• Geen activiteit voor 5:00 uur en na 17:00 uur 

• QR code check door organisator welke ook verantwoordelijk is voor juiste uitvoering  

• Check ID met gegevens QR code check 

• Overzicht aantal deelnemers met uitgevoerde QR-check 

• Indien akkoord heeft de persoon toegang tot De Herberg 

• 1,5 meter maatregel handhaven 

• Ook mondkapjesplicht bij binnenkomst en verplaatsing binnen De Herberg 

• Maximaal aantal deelnemers 50 personen 

• Tafels mogen niet verschoven worden en geen stoelen worden bijgeplaatst 
 
Verhuur zonder gastvrouw 

• Geen activiteit voor 5:00 uur en na 17:00 uur 

• QR code check door organisator welke ook verantwoordelijk is voor juiste uitvoering  

• Check ID met gegevens QR code check 

• Indien akkoord heeft de persoon toegang tot De Herberg 

• Overzicht aanleveren van deelnemers met zichtbare vink bij QR check uitgevoerd 

• 1,5 meter maatregel handhaven 

• Ook mondkapjesplicht bij binnenkomst en verplaatsing binnen De Herberg 

• Maximaal aantal deelnemers 50 personen 

• Tafels mogen niet verschoven worden en geen stoelen worden bijgeplaatst 
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Link: Scanner voor CoronaCheck in de App Store (apple.com) 
Hoe werkt een QR-code? 
Met een QR-code komen mensen dus meteen terecht bij relevante informatie op een 
site. Wie ergens een QR-code ziet, kan deze vierkante zwart-witte barcode met de 
camera van de smartphone scannen. Via een tik op een verschenen link opent dan direct 
de bijbehorende site. 
QR-code scannen op iPhone 
Scan zo met een iPhone een QR-code: 

▪ Open de app Camera. 
▪ Doe net alsof u een foto maakt van de QR-code. Richt hiervoor de camera op 

de QR-code. Doe dit met de achterlens (gebruik dus niet de selfie-camera). 
▪ De QR-code verschijnt op het scherm. Breng de QR-code volledig in beeld. 
▪ Het apparaat probeert de code te herkennen. Vervolgens verschijnt bovenaan 

het scherm een melding om de achterliggende site van de QR-code te 
openen. Tik op de melding. 

QR-code scannen op Android-toestel 
Scan op een Android-toestel QR-codes met Google Lens. Download de app eerst als deze 
nog niet op de smartphone staat. Scan daarna zo een QR-code: 

▪ Zorg dat de app Google Lens is geïnstalleerd. 
▪ Open de app Camera. 
▪ Richt de camera op de QR-code. Breng de QR-code volledig in beeld. 
▪ Onderaan verschijnt een melding met de achterliggende link van de QR-code. 

Tik op de melding. 
 
Opstelling meubilair 
Het meubilair mag niet worden verplaatst of verschoven. 

                   
 
Geldigheid richtlijn 
Deze richtlijn is van kracht per 28 november 2021 om 5:00 uur en kan daarna op ieder 
moment gewijzigd worden op grond van wettelijke danwel gemeentelijke besluiten. De 
communicatie zal op de website van De Herberg worden geplaatst en is toegankelijk voor 
iedereen.                                                                                                          

https://apps.apple.com/nl/app/scanner-voor-coronacheck/id1549842661
https://apps.apple.com/nl/app/scanner-voor-coronacheck/id1549842661
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.lens&hl=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.lens&hl=nl

