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RAI Amsterdam toegangsbeleid
Welkom bij RAI Amsterdam. U staat op het punt deel te nemen aan een evenement dat gefaciliteerd of
georganiseerd wordt door de RAI. We verheugen ons op uw komst. In dit document treft u alle
essentiële informatie aan om toegang te krijgen tot evenementen bij de RAI, alsook hoe u op een
veilige en verantwoorde manier hieraan kunt deelnemen.
Registratie en coronatoegangsbewijs
Als u een evenement in de RAI wilt bezoeken, dan dient u zich in eerste instantie te registreren voor
het evenement. Om toegang te krijgen, dient u een geldige coronatoegangsbewijs te kunnen aantonen.
In Nederland kan dit met de CoroncaCheck-app die de EU digital Covid Certificate (DCC) toont
middels een QR code. Dit certificaat verkrijgt u als u volledig bent gevaccineerd, negatief bent getest
(geldigheid tot 24 uur voor deelname) of aantoonbaar bent genezen van Covid-19. Een geldige
papieren versie wordt ook geaccepteerd. Let op! Een vaccinatieregistratiekaart (bedoeld voor eigen
administratie) en het gele boekje zijn geen geldige papieren.
Bezoekers uit landen buiten Europa beschikken doorgaans niet over een DCC en verkrijgen toegang
met een geldig coronatoegangsbewijs op papier. In het geval van volledige vaccinatie is het belangrijk
om te weten dat dit bewijs alleen geldig is, als het vaccin is erkend door de Europese Unie en/of
WHO, opgesteld in een Europese taal.
EU Digital Covid Certificate (DCC)
Het verschilt per land hoe u dit certificaat kunt verkrijgen. Het kan bijvoorbeeld worden verkregen bij
testcentra, de gezondheidsautoriteiten, of via een e-gezondheidsportaal. De nationale
gezondheidsautoriteiten van de verschillende landen geven de informatie over hoe u het certificaat
kunt krijgen. Alle Europese lidstaten gebruiken hetzelfde model van de elektronische en de papieren
versie om de erkenning te vergemakkelijken. Meer informatie vindt u op de website van de Europese
Commissie.

Testen voorToegang
Bent u (nog) niet volledig gevaccineerd en heeft u geen bewijs van herstel, dan dient u zich te laten testen
om toegang te krijgen tot het evenement. Dit kan bij een “Testen voor Toegang” locatie. Laat u niet langer
van te voren testen dan 24 uur - en niet korter dan 2 uur - voor de aanvangstijd van het evenement.
Er zijn testlocaties in heel Nederland, waaronder RAI Amsterdam. Deze locaties kunt u vinden op de website
www.testenvoortoegang.org.
Heeft u ondanks een geldige negatieve test alsnog klachten? Dan adviseren we, met het oog op de
veiligheid en het welzijn van alle deelnemers, niet naar het evenement te gaan.

Voorbereiding
op de dag van
het evenement

Bij de ingang

Tijdens het
evenement

Voorbereiding
vertrek

Registreer u voor het
evenement

Neem uw ID kaart en DCC
(smartphone of tablet)
mee

Toon uw ID kaart en DCC.
Doe de gezondheidscheck
(triage)

Houd u aan de geldende
hygieneregels

Gaat u met het vliegtuig
terug. Informeer naar de
regels en richtlijnen van
uw vliegvaartmaatschappij

Bezoekers zonder
DCC maar met
vaccinatie-, testof herstelbewijs

Registreer u voor het
evenement

Neem uw ID kaart en
papieren
coronatoegangsbewijs
mee

Toon uw ID kaart en
coronatestbewijs. Doe de
gezondheidscheck (triage)

Houd u aan de geldende
hygieneregels

Gaat u met het vliegtuig
terug. Informeer naar de
regels en richtlijnen van
uw vliegvaartmaatschappij

Bezoekers zonder
vaccinatie-, testof herstelbewijs

Registreer u voor het
evenement en maak een
afspraak voor een test via
www.testenvoortoegang.org

Laat u testen tot maximaal
24 uur en minimaal 2 uur
voor het evenement.
Neem uw ID kaart en
testbewijs mee

Toon uw ID kaart en
negatieve testbewijs. Doe
de gezondheidscheck
(triage)

Houd u aan de geldende
hygieneregels. Let op! Uw
testuitslag is 24 uur geldig en
dient mogelijk te worden
vernieuwd

Gaat u met het vliegtuig
terug. Informeer naar de
regels en richtlijnen van
uw vliegvaartmaatschappij

Bezoekers
Met DCC

bijvoorbeeld via
CoronaCheck-app

Voorbereiding
voor evenement

Gezondheidscheck
Naast het tonen van uw testresultaat wordt u ook gevraagd een vijftal vragen te beantwoorden over
uw gezondheid. Als u deze zogenaamde triagevragen allemaal met “nee” beantwoordt, krijgt u
toegang tot het evenement.

Privacy
Om toegang te verkrijgen wordt gevraagd een geldige identiteitsbewijs te tonen. Het
coronatoegangsbewijs is namelijk gekoppeld aan uw burgerservicenummer. Er worden door RAI
Amsterdam geen persoonsgegevens opgeslagen.

Hygieneregels
Met een geldig toegangsbewijs kunt u nu het evenement bezoeken. De algemene hygieneregels
blijven van kracht.

We wensen u veel plezier bij het evenement!

