
 

CORONA-PROTOCOL CONCERTEN STICHTING MUZIKC 

Gebouw PRO REGE 

De volgende richtlijnen zijn van belang voor het veilig bezoeken van de concerten: 

Reservering: 
● reserveren van kaarten is noodzakelijk via kaarten@muzikc.nl of  -indien u niet over 

e-mail beschikt- via 06-53402732. Geef bij de reservering s.v.p. duidelijk aan: naam, 
aantal personen, om welk concert en welk aanvangstijdstip het gaat. Geef ook aan 
wanneer u betaalt via een bestaande strippenkaart die u al in bezit heeft.  

● Via het reserveren kan worden bewaakt of het aantal bezoekers het maximum 
toegestane aantal1 niet overschrijdt. De reserveringsgegevens worden enige tijd 
bewaard, louter ten behoeve van eventueel contactonderzoek.   

Betaling: 
● Betalen voor de concerten en nieuwe strippenkaarten (85 euro voor 10 concerten) 

dient voorafgaand aan de concerten te geschieden via Stichting Muzikc, NL81 RABO 
0148 9303 60. Betaling aan de zaal is helaas niet mogelijk. 

Concertbezoek: 
● Heeft u corona-gerelateerde klachten of een kwetsbare gezondheid, bezoek dan de 

concerten niet. De eventuele betaling krijgt u dan teruggestort. 
● Bij de ingang kunt u uw handen desinfecteren. 
● Draag een mondkapje wanneer u staat of loopt. Het mondkapje kan af wanneer u op 

uw plek zit. 
● De mogelijkheden voor garderobe en toilet zijn beperkt. Neem uw jas mee in de 

concertzaal. 
● In de zaal zijn gemarkeerde plaatsen, zodat 1,5 meter afstand is gewaarborgd. 

Personen die één huishouden vormen en kinderen t.m. 12 jaar kunnen naast elkaar 
zitten.  

● De concerten duren ca. 50 minuten. Er is geen pauze en geen mogelijkheid tot iets 
drinken na het concert. Het is helaas ook niet mogelijk de musici na afloop te 
ontmoeten. 

● De concertzaal wordt extra geventileerd. 
● Na afloop van het concert kunt u gebruikmaken van twee uitgangen. Neem de uitgang 

waar u het dichtst bij zit. Houd bij het verlaten van de zaal ook voldoende afstand. 

1 Max. aantal personen conform R.I.V.M. Richtlijnen 
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