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Richtlijnen parkconcerten
Blij om je terug te zien!

We vragen elke bezoeker om onderstaande maatregelen grondig te lezen 
vooraleer onze parkconcerten te bezoeken. Wij rekenen op je begrip en 
waken erover dat alle maatregelen worden nageleefd, dit in het belang van de 
gezondheid van de bezoekers, de artiesten en alle medewerkers van CC de Meent.

1.  Koop je tickets bij voorkeur online en per bubbel
Koop je ticket vooraf online via de website. Een ticket ter plaatse kopen is niet 
mogelijk. Koop je meerdere tickets in één bestelling (max. 4), dan wordt verondersteld 
dat deze tickets behoren tot mensen uit jouw bubbel. Wil je tickets kopen voor 

mensen die niet tot jouw bubbel behoren, maak dan een nieuwe bestelling.

2.  Voldoende je handen wassen of ontsmetten
Handhygiëne is de basis en blijft belangrijk! We vragen je daarom bij de ingang altijd 
eerst even je handen te ontsmetten. Er staan  verschillende  displays opgesteld 
om je handen steeds te kunnen ontsmetten. Was je handen zeker grondig na een 

toiletbezoek.

3.  Kom op tijd, maar niet vroeger dan 30 minuten 
voor aanvang van de voorstelling

Wacht je op mensen uit je bubbel? Wacht dan op voldoende afstand van de 
toegang zodat andere mensen op een vlotte manier hun plaats kunnen 

opzoeken.

4.  Je zitplaats innemen
Bij aankomst krijg je een zitplaats toegewezen door één van onze medewerkers

5.  Toiletbezoek
Ga indien mogelijk thuis nog even naar het toilet. Er is sanitair voorzien in het 

gemeentehuis. Je volgt de aangegeven route. Max. 1 persoon per sanitaire ruimte. Bij 
een toiletbezoek is het dragen van een mondmasker verplicht. Tijdens de voorstelling 
naar het toilet? Ook dan draag je je mondmasker en hou je rekening met de looproute.
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6.  Tijdens en na een parkconcert
Direct na de voorstelling wordt de locatie rij per rij verlaten. Volg hiervoor de 
richtlijnen van onze medewerker.  

7.  Wij zijn er voor jou!
Aarzel niet om onze medewerkers aan te spreken bij vragen of problemen. 

Wij zullen je met de glimlach verder helpen van op een veilige afstand. Onze 
medewerkers dragen voor hun eigen en jouw veiligheid een mondmasker en 

wassen of ontsmetten regelmatig hun handen.

8.  Bar
Er is een bar aanwezig. Wie iets wil drinken: graag je hand opsteken en een 
medewerker komt de bestelling opnemen en aan je tafel brengen. Je betaalt ter 
plaatse met Bancontact. De bar sluit om 21.30u.

9.  Blijf thuis als je ziek bent
Ziek? Of vertoonde je de laatste 7 dagen symptomen? Dan vragen we je om niet naar 

de voorstelling te komen. We ontvangen je graag weer zodra je je beter voelt. Behoor je 
tot een risicogroep? Je bent welkom, maar maak zelf een inschatting van het eventuele 
risico.

GENIET van de voorstelling !


