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Maatregelen voor bezoekers voorafgaand aan de voorstelling 

• Aankoop van het kaartje kan alleen online via de website van de Colle/ Van Plan, waarmee de 
gegevens voor eventuele bron- en contactonderzoek bekend zijn. 

• Reserveren van plaatsen is ongeplaceerd.  
• De Colle kan zelf een plaats toewijzen, met inachtneming van de voorgeschreven benodigde 1.5 m 

afstand tussen bezoekers. 
• Bezoekers wordt gevraagd na reservering om de gereserveerde kaarten te printen of te downloaden 

op de mobiele telefoon. 

 

Maatregelen voor bezoekers bij aankomst in het theater en tijdens de voorstelling 

• Gebruik van mondkapjes, vanaf 1 december geld een mondkapjes plicht in openbare ruimte.  
• De Colle zet veiligheid van personeel én bezoekers voorop en verplicht daarom het gebruik van 

mondkapjes.   
• De Colle stelt mondkapjes beschikbaar aan hen die er geen hebben. Het gebruik geldt bij verplaatsing 

in het gebouw.  
• Tijdens het zitten in de foyer/het restaurant en tijdens het zitten in de zaal hoeft het mondkapje niet 

gebruikt te worden.  
• Medewerkers in de theaters en concertzalen gebruiken mondkapjes tijdens het uitvoeren van hun 

werk wanneer zij zich in de publieksruimtes bevinden en verder op alle momenten waarop zij minder 
dan 1,5 meter afstand tot een ander kunnen houden.  

• Voordat men het theater binnengaat zijn er strepen gemaakt met de 1.5 meter afstand 
• Bij binnenkomst wordt gevraagd de handen te desinfecteren. 
• Daarna wordt er gevraagd of men geen gezondheidsklachten heeft.  
• Dan wordt de reservering contactloos gecontroleerd met een scanner. 
• De garderobe is niet in gebruik, men wordt verzocht de jas mee te nemen naar de zitplaats. 
• Bezoekers kunnen hun drankje of koffie halen bij de verschillende uitgifte punten in de foyer of 

schoolkantine (daar wordt volgens het horecaprotocol gewerkt). 
• Bezoekers worden via de looproute naar hun zitplaats begeleid. 
• Wanneer er meer dan 50 bezoekers bij een voorstelling komen, wordt er een tweede looproute 

gemaakt. Bezoekers worden dan via de kantine van school naar het achterste gedeelte van de zaal 
geleid. 

• Bezoekers worden in de zaal per rij geplaceerd, zodat de bezoekers elkaar niet hoeven te passeren. 
• Voor aanvang van de voorstelling, worden de geldende regels aan de bezoekers gemeld. 
• Tijdens de voorstelling is er geen pauze. 
• Bij meer dan 50 bezoekers zijn er 2 verschillende sanitaire groepen die gebruikt kunnen worden. 

 

 

 



Maatregelen voor bezoekers na afloop van de voorstelling 

• Na de voorstelling is er geen nazit. 
• Bezoekers worden door 2 uitgangen verzocht het theater te verlaten, daarbij inachtneming van de 1.5 

meter afstand en het niet passeren van elkaar. 
• Wanneer er een 2de voorstelling is worden tussen de voorstellingen alle tafels en stoelen 

schoongemaakt met desinfectiemiddel.  
• Tevens worden de sanitaire voorzieningen schoongemaakt.  


