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Aan alle bezoekers van de Brassershoeve, 

Wie vanaf 25 september een horecazaak (zoals de Brassershoeve), bioscoop of evenement 

wil bezoeken, moet een coronapas (QR-code) laten zien. Dat heeft het demissionaire 

kabinet afgelopen dinsdag bekend gemaakt. 

Dit betekent dus dat u bij een bezoek aan de Brassershoeve verplicht dit moet kunnen 

aantonen (melden bij de bar) en zonder dat moeten wij u de toegang dan ook helaas 

ontzeggen. Natuurlijk zouden wij dit zeer betreuren en daarom helpen we u graag om deze 

pas te verkrijgen. 

Even wat informatie. 

De voorwaarden om een corona app of pas te kunnen krijgen zijn: 

• U bent gevaccineerd 

• Of u heeft in het afgelopen half jaar corona gehad 

• Of u heeft een negatief testbewijs van maximaal 24 uur oud 

• U heeft een DigiD-account 

Mensen die een smartphone hebben, kunnen met de CoronaCheck-app een coronabewijs 
aanmaken. Maar niet iedereen heeft een smartphone. Ook voor wie de CoronaCheck-app 
wél gebruikt, kan het handig zijn om een extra papieren bewijs op zak te hebben. 
Bijvoorbeeld als je telefoon is uitgevallen en je een café in wil. Voor die mensen is het 
mogelijk om het bewijs te printen. 

Als het u niet lukt om de corona check app op uw smartphone te installeren en u weet ook 
niet hoe u aan de geprinte versie kunt komen, kom dat op woensdag 22 september tussen 
09.30 – 12.00 of tussen 13.00 -  17.00 uur naar de Brassershoeve en wij helpen u hiermee 
graag gratis verder. Opgepast: u moet wel aan de bovengenoemde voorwaarden voldoen. 
Vergeet vooral ook niet om uw DigiD gegevens mee te nemen (gebruikersnaam en 
wachtwoord).. 

Met vriendelijke groeten, het bestuur 

mailto:info@debrassershoeve.nl%20/

