RICHTLIJNEN VOOR JE BEZOEK IN TIJDEN VAN CORONA.
BLIJ OM JE TERUG TE ZIEN!
We vragen elke bezoeker om onderstaande maatregelen grondig te lezen
vooraleer CC de Meent 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. Tickets koop je bij voorkeur online.
Wij vragen onze bezoekers om de tickets vooraf online te kopen. Zo
garanderen we jullie veiligheid en de veiligheid van onze medewerkers. Ben
je niet in de mogelijkheid om je tickets online te kopen, dan kan je vanaf 30
minuten vóór de voorstelling terecht aan de balie van CC de Meent. Betalen
kan enkel met de bankkaart (bij voorkeur contactloos).

2. Voldoende je handen wassen of ontsmetten
Handhygiëne is de basis en blijft belangrijk! We vragen je daarom bij het
binnenkomen altijd eerst even je handen te ontsmetten. Doorheen je
bezoek staan verschillende displays opgesteld om je handen steeds te
kunnen ontsmetten. Was je handen ook grondig na een toiletbezoek.

3. Houd afstand en draag je mondmasker.
Het dragen van een mondmasker is vanaf zaterdag 11 juli verplicht. Ook in de
theaterzaal moet het mondmasker aan blijven. Wie jonger is dan 12 jaar moet
geen mondkapje dragen.

4. Kom op tijd, maar niet vroeger dan 30 minuten.
We vragen je om op tijd te komen, maar niet vroeger dan 30 minuten voordat
de voorstelling start.

5. Zetelreservatie.
Je bestelling = je bubbel. We vragen je om steeds tickets gebundeld te kopen per bubbel, op
die manier kunnen we een optimaal veilige zaalplanning maken. Een bubbel bestaat uit
maximum 10 personen (jouw eigen gezin + max. 5 personen)
Bij tribuneopstelling kan je zelf je plaatsen kiezen met respect voor social distancing. Het
ticketsysteem garandeert voldoende ruimte tussen de verschillende bubbels.
Bij tafelopstelling ontvangt je ongenummerde tickets en krijg je, samen met je bubbel, de
avond van de voorstelling een plaats toegewezen aan een tafel.

6. Toiletbezoek
Ga indien mogelijk thuis nog even naar het toilet. Zo help je ons om het
contact met andere bezoekers te beperken. Toiletten zullen afwisselend
gebruikt en ontsmet worden met respect voor de veiligheidsvoorschriften. Bij
drukte is het mogelijk dat je even moet wachten. Behoud ook in dit geval
steeds de nodige afstand.

7. Maatregelen in de zaal
De controle van de tickets gebeurt door medewerkers met inachtneming van 1,5 meter
afstand. Gelieve ook in de wachtrij de richtlijnen in verband met afstand te respecteren.
Blijf a.u.b. zitten op jouw plaats. Er zal geen pauze zijn tijdens de voorstelling. Dringend naar
het toilet? Houd dan steeds minstens 1,5m afstand van andere bezoekers en volg de daarvoor
voorziene looproute
Na afloop van de voorstelling vragen we je om te blijven zitten tot de lichten opnieuw branden.
Blijf na de voorstelling zitten en volg bij het verlaten van de zaal nauwgezet de instructies op
van onze medewerkers. Verlaat de zaal via de aangegeven uitgang.
Na elke voorstelling worden de ruimtes gereinigd met aangepaste producten zodat ook de
volgende voorstelling in de allerbeste omstandigheden kan starten.
Publiek wordt geadviseerd geen spreiding van verschillend aanbod te plannen in dezelfde
week.
Het dragen van een mondmasker is verplicht.
Er wordt een aanwezigheidsregister bijgehouden van publiek, personeel en vrijwilligers van elk
event. In geval dat er ‘contact tracing’ nodig is, wordt dit register met aanwezigen aan de
overheid bezorgd en in een beveiligde databank van gezondheidsinstituut Sciensano 30
dagen bewaard.

8. 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.

9. Is de vestiaire geopend?
Nee, jassen kunnen meegenomen worden in de zaal.

10. Kan ik voor of na de voorstelling nog iets drinken in de foyer?
De foyer van CC de Meent is gesloten. Je kan voor en na de
voorstelling wel terecht bij onze buren van de Alzenbar. Volg ook daar de
richtlijnen op. Eten en drinken tijdens de voorstelling is niet toegestaan.

11. Blijf thuis als je ziek bent
De veiligheid van onze bezoekers en medewerkers is onze grootste
prioriteit. Blijf daarom thuis als je ziek bent of mogelijks in contact bent
gekomen met het virus. We ontvangen je graag op een later tijdstip
wanneer je volledig genezen bent.

BLIJ OM JE TERUG TE ZIEN.
BEZOEK, BELEEF & GENIET IN CC DE MEENT.

