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Huizen, 20 september 2021 

Papieren coronatoegangsbewijs aanvragen 

Zonder coronatoegangsbewijs is vanaf 25 september een bezoek aan bioscoop, 

restaurant, of de Brassershoeve niet mogelijk. Wie geen smartphone heeft kan een 

papieren toegangsbewijs aanvragen of printen. 

Coronabewijs op papier aanvragen 

Vraag de coronapas aan via telefoonnummer 0800-1351. Houd uw 

burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Dit nummer staat in het paspoort, de 

identiteitskaart of het rijbewijs. Zie op de achterkant van dit document waar u dit kunt 

vinden. Nadat uw gegevens zijn ingevoerd ontvangt u binnen vijf werkdagen het 

coronabewijs per post. Maak een kopie van het bewijs en houd het origineel thuis. 

Soms kan men u aan de telefoon niet verder helpen. Er wordt gewerkt met het 

registratiesysteem van het RIVM. Bent u daarin niet bekend, dan zijn uw gegevens 

niet doorgestuurd. Dat kan verschillende oorzaken hebben:  

• U bent gevaccineerd via de GGD maar hebt geen toestemming verleend uw 

gegevens door te sturen. Bel de GGD voor een papieren coronabewijs. Het 

telefoonnummer is: 0800-5090. 

• U bent gevaccineerd door of via de eigen huisarts. Bel de huisarts en vraag of 

deze de vaccinatiegegevens door wil sturen naar het RIVM. Vraag drie dagen 

later de coronapas aan via telefoonnummer 0800-1351. 

      Z.O.Z. 

mailto:info@debrassershoeve.nl%20/


Stichting Gebruikers de Brassershoeve 
     

     Waterstraat 2 

     1271 RP  Huizen 
              
            De Brassershoeve 

 

 

“de Brassershoeve” het gezellige ontmoetingscentrum voor 55-plussers 
Stichting Gebruikers de Brassershoeve, Waterstraat 2, 1271 RP  Huizen. Telnr.: 035-525 6983 

Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur 

Rabobank rekening nr. NL22RABO01035. 87.705 / KvK nr. 3210.5545 

E-mail: info@debrassershoeve.nl / www.debrassershoeve.nl 

Waar staat mijn burgerservicenummer (BSN) op mijn paspoort? 

Bij paspoorten uitgegeven vanaf 2014 staat 

het BSN op de achterkant van het paspoort. 

Het BSN is wel nog steeds een onderdeel 

van de reeks van letters en nummers in de 

'machineleesbare zone'. Deze zone staat aan 

de lange zijde van de voorkant van uw 

paspoort. Bij paspoorten uitgegeven vóór 

2014 staat het BSN nog op de voorkant. Op 

de afbeelding staat een rode cirkel om het 

BSN. 

Waar staat mijn burgerservicenummer (BSN) op mijn identiteitskaart 

(ID-kaart)? 

Uw burgerservicenummer (BSN) staat op 

de voorkant of achterkant van uw 

identiteitskaart (ID-kaart). Let op: vanaf 2 

augustus 2021 staat uw BSN ook in een 

QR-code op de achterzijde van uw 

identiteitskaart. Op de afbeelding staat een 

rode cirkel om het BSN. 

 

Waar staat mijn burgerservicenummer (BSN) op mijn rijbewijs?  

U vindt uw burgerservicenummer (BSN) 

op de achterkant van uw rijbewijs, 

linksboven. Achter het BSN staat een / 

Daarna komt het rijbewijsnummer. Zie de 

rode cirkel. 
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