
 

 
CORONAMAATREGELEN IN AFAS LIVE 
 
De coronamaatregelen worden verruimd waardoor evenementen door de Nederlandse overheid per 
1 juli 2020 weer worden toegestaan. Dit mag echter alleen zolang iedereen anderhalve meter 
afstand van elkaar houdt, tickets worden gereserveerd en er een gezondheidscheck vooraf wordt 
gedaan. AFAS Live kan hierdoor de deuren weer openen voor concerten en evenementen. Om dit 
soepel te laten verlopen en het risico op de verspreiding van het coronavirus te minimaliseren, 
worden er extra maatregelen getroffen. We vragen je om deze maatregelen goed door te lezen en na 
te leven mocht je naar AFAS Live komen: 
 

• Wij houden ons aan de adviezen van het RIVM en regels vanuit de Rijksoverheid en 
verzoeken je als bezoeker dit ook te doen. Kijk voor de meest actuele richtlijnen 
op www.rijksoverheid.nl/coronavirus; 

• Op basis van de RIVM-richtlijnen worden tickets op naam van een hoofdkoper verkocht; 
• Als huishouden is het mogelijk om tickets voor 2 of meer stoelen te kopen. Personen die niet 

uit hetzelfde huishouden komen, dienen afzonderlijke stoelen te kopen; 
• Blijf thuis bij verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

koorts, lichte hoest of verhoging tot 38 graden en laat je testen. Dit geldt ook als je 
huisgenoten ziek zijn; 

• Houd te allen tijde 1,5 meter afstand tot bezoekers van buiten je huishouden en 
medewerkers; 

• Er wordt aan de deur een gezondheidscheck uitgevoerd, op grond hiervan kan toegang tot 
AFAS Live worden geweigerd; 

• Vooralsnog vinden er alleen concerten plaats met zitplaatsen. Je wordt verzocht om bij je 
zitplaats te blijven.  

• In de locatie zijn looproutes aangegeven, volg deze routes; 
• Volg altijd de instructies van het aanwezige personeel op. 

 
Daarnaast zijn de volgende faciliteiten niet beschikbaar: 

• Jassen en tassen (niet groter dan A4 formaat en niet dikker dan 10cm) mogen worden 
meegenomen naar de zaal. Er zijn geen kluisjes en garderobefaciliteiten beschikbaar om 
spullen op te bergen; 

• Er zijn geen rookruimtes aanwezig in AFAS Live. Ook is het niet mogelijk om naar buiten te 
gaan om te roken; 

• Het is enkel mogelijk contactloos te betalen in AFAS Live. Dit om fysiek contact zo veel 
mogelijk te voorkomen. 

 
Alvast bedankt voor de medewerking en hopelijk tot snel in AFAS Live!  
Alleen samen kunnen we concerten mogelijk maken. 

 

http://www.rijksoverheid.nl/coronavirus

