Algemene richtlijnen voor, tijdens en na de voorstelling
Kom niet naar het concert indien je zelf of iemand uit je directe omgeving ziektesymptomen
vertoont.
Vermijd cash, reserveer zoveel als mogelijk uw ticket via de website en betaal vooraf online,
Ontsmet je handen bij aankomst en vertrek.
Dit concert vindt plaats zonder toepassing van social distance. Je kiest zelf waar je plaats
neemt en er dienen geen stoelen vrij te blijven.

Dit concert vindt plaats met de inachtname van het Covid Safe Ticket en
mondmaskerplicht gedurende het volledige concert, volgens de regelgeving
van kracht vanaf 20 november 2021.
Elke tickethouder krijgt enkel toegang tot de locatie van het concert na vertoon van het
Covid Safe Ticket én identiteitsbewijs. Je CST wordt gescand bij het betreden van het
kerkgebouw. Voor een vlotte doorstroom hou je dus je CST én identiteitsbewijs bij de hand
als je binnenkomt.
Deze regel geldt voor alle bezoekers ouder dan 12 jaar.
Je kan jouw Covid Safe Ticket (QR‐code) verwerven via de CovidSafe‐app, via Mijn
Burgerprofiel of mijngezondheid.be. Je kan een CST verwerven als je:
‐twee maal gevaccineerd bent;
‐je kan bewijzen dat je een COVID‐19 test onderging met negatief resultaat (max 48 uur);
‐of je over een herstelcertificaat beschikt (na eerdere positieve COVID‐19 test).
De mondmaskerplicht geldt bij het betreden van het kerkgebouw en dit gedurende het
volledige concert.
Tickethouders die omwille van de covid‐regelgeving toch wensen te annuleren dienen dit ten
laatste kenbaar te maken voor 25 november. Nadien worden geen annulaties meer
aangenomen!
De organisator behoudt het recht het concert integraal te verplaatsen naar een andere
datum, mocht de covid‐situatie daartoe aanleiding geven. In dat geval behouden alle
tickethouders hun recht op een te herplannen concert, met behoud van hun individuele
annuleringsrecht. Bij definitieve annulering van het concert worden alle tickets aan de
rechthebbenden terugbetaald.
We hopen u met deze te respecteren regelgeving in vol vertrouwen te kunnen en mogen
ontvangen, en u een aangename concertavond te bezorgen.

De algemeen geldende coronamaatregelen moeten steeds worden gevolgd!

