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Inleiding: 
 

Vanaf zaterdag 13 november 2021, tot dat er wijzigingen in de maatregelen bekend worden 

gemaakt, is er toegang tot de Ruchte tijdens reguliere openingstijden en bij afwijkende 

openingstijden in het weekend. Mochten er geen reserveringen zijn, dan kan de Ruchte buiten de 

reguliere openingstijden alsnog gesloten worden. 

In verband met de handhaving en controle op de hygiëne worden alleen o.b.v. een vooraf gemaakte 

reservering de verhuurbare ruimtes gereed gemaakt en aangeboden voor verhuring.  

De richtlijnen zoals het bestuur van de Ruchte heeft vastgesteld worden door de vaste (en tijdelijke) 

huurders getekend voor gezien en akkoord. Zij zijn medeverantwoordelijk voor een veilige Ruchte! 

De huurder draagt zorg voor een gezondheidscheck onder haar deelnemers en een presentielijst, 

zodat in het geval van een besmetting contact gezocht kan worden met de aanwezige gasten. 

 

Toegang tot de Ruchte: 

In verband met de geldende coronaregels zal er gewerkt worden met een Coronatoegangsbewijs in 
combinatie met ‘scannen voor toegang’.  Toegang tot de Ruchte is dan alleen mogelijk door het 
tonen van een geldige QR-code.  
 
Let op: Uitzonderingen worden gemaakt voor jongeren onder de 18 jaar, de vaste medewerkers van 
kantoorhouders en de bezoekers die zij op afspraak ontvangen. Voor hun is ‘scannen voor toegang’ 
niet verplicht, maar het dragen van een mondkapje bij beweging door het gebouw wel. 
Mochten de medewerkers en/of bezoekers tijdens hun verblijf daarnaast ook gebruik maken van 
faciliteiten van de Ruchte, zoals de horeca en/of vergaderruimtes, dan is ‘scannen voor toegang’ 
alsnog verplicht. 
 
Naast het ‘scannen voor toegang’, zal ook een geldig identiteitsbewijs en in het geval van een 
voorstelling met kaartverkoop ook de toegangsticket voor desbetreffende activiteit getoond moeten 
worden.  
 
Het ‘scannen voor toegang’ zal dan plaatsvinden voor, of ter hoogte van de hoofdentree van de 
Ruchte. De achteringang zal worden afgesloten.  
 
Met ‘scannen voor toegang’ kan een bezoeker gebruik maken van alle faciliteiten en hoeft u binnen 
geen mondkapje te dragen en is de 1,5 meter afstand houden niet meer van toepassing. 
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Er zijn meerdere manieren waarop u een coronatoegangsbewijs kan krijgen: 
1. Vaccinatiebewijs: 
 Volledige coronavaccinatie. Met een Europees goedgekeurd vaccin. In Nederland is een 
 vaccinatie meestal geldig vanaf 14 dagen nadat u volledig bent gevaccineerd. Bent u met 
 Janssen geprikt? Dan is uw vaccinatie in Nederland na 28 dagen geldig.  Meestal kan 
 CoronaCheck uw vaccinatiebewijs automatisch ophalen uit de systemen van RIVM of GGD. 
2. Herstelbewijs: 
 Bewijs positieve coronatest van minimaal 11 dagen en maximaal 180 dagen geleden. 
3. Testbewijs: 
 Een negatieve testuitslag van minder dan 24 uur voor de activiteit. 

 

Toegang tot de gereserveerde ruimte: 

De gereserveerde ruimte, en dus ook de Ruchte, is alleen toegankelijk tussen de gereserveerde tijd 

welke schriftelijk (via mail) is overeengekomen.  

Bij elke reservering wordt door de huurder een coronaverantwoordelijke aangewezen,  welke 

gedurende het verblijf in de Ruchte als aanspreekpunt dient. Deze wordt bij de reservering door de 

huurder doorgegeven. Deze persoon ziet toe op naleving van de regels van ons protocol.  

Iedereen wast zijn/haar handen met de desinfecterende zeep die bij de hoofdentree en achteringang 

staat. 

De ramen dienen, indien mogelijk, tijdens het verblijf te allen tijde, voor de gewenste ventilatie open 

te staan. Na afloop dienen de ramen weer gesloten te worden. 

De huurder krijgt na afloop van de reservering 15 minuten de tijd om: 

- alles terug te zetten zoals het bij binnenkomst stond opgesteld; 

 

Horeca en sluitingstijden: 

De horeca van de Ruchte is tot uiterlijk 20:00 uur geopend.  

 

De sluitingstijd van de Ruchte is door de week tot uiterlijk 23:00 uur en in het weekend tot maximaal 

00:00 uur.  

Zodra de horeca om 20:00 uur is gesloten wordt u geacht, na afloop van de activiteit of voorstelling, 

het pand te verlaten. 
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Overige bepalingen: 

De Ruchte draagt er zorg voor dat de algemene hygiënevoorschriften van het RIVM zoveel mogelijk 

worden nageleefd. 

Is een mondkapje verplicht? 

Een mondkapje is, na scanning voor toegang niet verplicht. Het staat je natuurlijk vrij om dit wel te 

dragen tijdens jouw bezoek. 

Ik heb geen geldig coronatoegangsbewijs, wat nu? 

Indien je geen geldig coronatoegangsbewijs hebt kunnen wij je helaas geen toegang verlenen tot de 

Ruchte en verzoeken wij je vriendelijk om het gebouw te verlaten. 

Moet mijn kind ook een coronatoegangsbewijs laten zien? 

Kinderen onder de 18 jaar mogen zonder coronatoegangsbewijs naar binnen. 

Wat kan degene zien die de QR-code scant? 

De CoronaCheck-app of de website CoronaCheck.nl maakt automatisch je coronabewijs in de vorm 

van een QR-code. Deze QR-code wordt bij de ingang van de Ruchte gescand. Bij een groenscherm 

heb je een geldig Coronatoegangsbewijs. 

Met de QR-code van het Coronatoegangsbewijs ziet de persoon die je code scant alleen jouw: 

letter van je voor +  achternaam en gedeelte van je geboortedatum. 

De CoronaCheck-app laat niet zien of je getest, gevaccineerd of recent hersteld bent. De persoon die 

de QR-code scant, ziet alleen een groenscherm. 

Wat is een Coronatoegangsbewijs? 

Dit kan een negatieve testuitslag (testbewijs) zijn, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat je hersteld 

bent van corona (herstelbewijs). Deze dien je in de CoronaCheck-app of geprint via CoronaCheck.nl in 

een QR-code om te zetten. Dan pas heb je een geldig coronatoegangsbewijs. 

Kan ik ook het gele boekje laten zien? 

Nee! Het gele vaccinatieboekje en ook de vaccinatieafspraak zijn geen geldige toegangsbewijzen. 

UV-C, wat houd dat in? 

Naast de geldende RIVM-richtlijnen zoals desinfectiezuilen en nieuwe ventilatienormen bieden wij 

samen met Koninklijk theater Carre uit Amsterdam als eerste in Nederland voortaan nog een extra 

laag bescherming: namelijk, de plaatsing van desinfecterende UV-C armaturen die de lucht 

permanent zuiveren terwijl er mensen aanwezig zijn. Een recente studie heeft namelijk aangetoond 

dat de Philips UV-C upper air-armaturen een doeltreffend middel zijn om SARS-CoV-2, het virus dat 

COVID-19 veroorzaakt, onschadelijk te maken. Deze UV-C-armaturen inactiveren binnen 10 minuten  

99,99% van SARS-CoV-2 in de lucht en na 20 minuten was het virus zelfs afgenomen tot een niveau 

dat niet meer waarneembaar was. 
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Zo worden de events, congressen, vergaderingen en voorstellingen voortaan veel veiliger en meer 

corona-proof georganiseerd. 

Met deze UV-C armaturen zijn wij helemaal klaar voor de toekomst. 

Mochten er vragen, onduidelijkheden, suggesties en/of opmerkingen zijn dan horen wij die uiteraard 

graag. Neem dan contact op met Tim Rijper via manager@deruchte.nl of tel: 0493 441144  

 

Namens de Ruchte 

Veilig & Vertrouwd! 

 

 

 

mailto:manager@deruchte.nl

