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Uw evenement in het Trippenhuiscomplex 
Hartelijk dank voor uw keuze voor het Trippenhuiscomplex als locatie voor uw evenement. We zien er 

naar uit om u en uw gasten te ontvangen. Een floormanager van de KNAW is tijdens uw evenement uw 

vaste aanspreekpunt. Zij of hij ontvangt u bij aankomst, neemt de laatste programmadetails met u door en 

zorgt voor de laatste puntjes op de i. Tijdens de rest van het programma is de floormanager op afroep 

beschikbaar.  

 

Checklist 
Om uw evenement goed te kunnen voorbereiden vragen we graag uw aandacht voor 

onderstaande punten:  

 Uw floormanager ontvangt graag uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van het 

evenement:   

o Het definitieve aantal gasten en eventuele dieetwensen. 

o Een uitgewerkt programma of draaiboek.  

o Logo’s, naam of het programma van uw organisatie of evenement. Deze 

tonen wij op de lcd-schermen in de foyers.  

 In verband met veiligheidseisen dient u zorg te dragen voor de toegangscontrole van 

uw gasten. Wilt u het aantal aanwezige gasten doorgeven aan uw floormanager?  

 

Coronavirus  
De ontvangst van u en uw gasten in het Trippenhuiscomplex is aangepast als gevolg van 

het Coronavirus. Hosts van de KNAW verzorgen de toegangscontrole en: 

 Verzoeken u om uw handen te ontsmetten 

 Stellen enkele vragen over mogelijke klachten die kunnen duiden op een besmetting 

met het coronavirus 

 Controleren uw identiteitsbewijs én uw coronatoegangsbewijs. We accepteren 

uitsluitend één van de volgende erkende coronatoegangsbewijzen:  

 

Nederlands Coronatoegangsbewijs  

Toegang is alleen mogelijk met een persoonlijke QR-code via de 

CoronaCheck-app of een papieren bewijs. Deze QR-code kan worden 

gegenereerd wanneer u volledig gevaccineerd bent, minder dan 6 maanden 

geleden hersteld bent van corona of over een negatieve testuitslag beschikt 

die niet ouder is dan 24 uur voor aanvang van het evenement. Meer 

informatie over de app en/of de mogelijkheid om een papieren bewijs aan te 

maken vindt u op www.coronacheck.nl 

 

 

 
Europees Coronatoegangsbewijs (EU DCC) 

Toegang voor gasten uit de Europese Unie is alleen mogelijk met het EU 

Digitaal Corona Certificaat (DCC). U kunt via de autoriteiten in het land van 

herkomst een persoonlijke QR-code aanvragen in de nationale app of op een 

papieren bewijs. De EU heeft met een aantal landen afgesproken elkaars DCC 

te accepteren. Een actueel overzicht van deze landen vindt u op de website 

van de Europese Unie.    
 

http://www.coronacheck.nl/
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Coronatoegangsbewijs voor gasten van buiten de Europese Unie 

Toegang voor gasten van buiten de Europese Unie is alleen mogelijk met 

een negatieve testuitslag. De uitslag mag bij aanvang van het evenement 

niet ouder dan 24 uur zijn. U kunt zich laten testen via Testen voor Toegang 

en het resultaat in de CoronaCheck-app omzetten in een geldig 

coronatoegangsbewijs. Meer informatie vindt u op 

www.testenvoortoegang.org 
 

 

Aandachtspunten voor u als organisator  
 Onder gasten verstaan wij alle betrokkenen bij uw evenement, waaronder, maar niet 

beperkt tot, u en uw medeorganisatoren, sprekers en leveranciers. Alle betrokkenen 

moeten terug te vinden zijn op de gastenlijst.  

 We ontvangen de gastenlijst met voor- en achternaam graag uiterlijk vijf werkdagen 

voor aanvang van uw evenement. We gebruiken deze bij de toegangscontrole. 

 Als evenementenorganisator bent u verplicht de GGD te ondersteunen bij het bron- 

en contactonderzoek in het geval van besmettingen. We adviseren u daarom 

dringend een eigen registratie- of gastenlijst bij te houden met voor- en achternaam 

en telefoonnummer of emailadres.  

 Om te voorkomen dat wij gasten toegang moeten weigeren verzoeken wij u dringend 

om uw gasten te informeren over bovenstaande maatregelen. We benadrukken 

graag dat toegang uitsluitend mogelijk is met een geldig identiteits- en 

coronatoegangsbewijs en niet met het gele vaccinatieboekje, zelftests, 

doktersbrieven of andere bewijzen.  

 

Heeft u nog vragen?  
Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen graag verder.  

 

KNAW Congresbureau 

Kloveniersburgwal 29 

1011 JV Amsterdam  

congresbureau@knaw.nl 

020 551 0782  
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