PRIVATE EVENEMENTEN
Activiteit
Private evenementen
(evenement waarvan
de toegang wordt
beperkt door
individuele
uitnodigingen)
INDOOR

Type1
D

ND

Private evenementen
(evenement waarvan
de toegang wordt
beperkt door
individuele
uitnodigingen
OUTDOOR

D

ND

1

-

Oranje
Mondmasker verplicht voor personeel, medewerkers en organisatoren
Respecteren van de horecaregels
Max 200 personen; OF
maximaal 70% van de totale capaciteit van de zaal indien dit meer is dan 200 personen (excl. medewerkers en organisatoren) voor zover
de limietwaarde van 18m³/p/u of 1500 ppm niet wordt overschreden; OF
maximale capaciteit van de zaal indien de streefwaarde van 40m³/p/u of 900 ppm niet wordt overschreden.
Uitzonderingen: thuis, in een toeristisch logies of in het kader van een huwelijk of uitvaart.
Mondmasker verplicht
Respecteren van de horecaregels
Max 200 personen; OF
maximaal 80% van de totale capaciteit van de zaal indien dit meer is dan 200 personen (excl. medewerkers en organisatoren) voor zover
de limietwaarde van 18m³/p/u of 1500 ppm niet wordt overschreden; OF
maximale capaciteit van de zaal indien de streefwaarde van 40m³/p/u of 900 ppm niet wordt overschreden.
Uitzonderingen: thuis, in een toeristisch logies of in het kader van een huwelijk of uitvaart.
Mondmasker verplicht voor personeel, medewerkers en organisatoren
Respecteren van de horecaregels
Maximaal 200 personen; tenzij
Er wordt gewerkt met compartimenten van maximaal 2.000 personen; OF
Er anticrowdingmaatregelen in de plaats worden gesteld na positief advies van de veiligheidscel; OF
Het evenement doorgaat in een niet-permanente of tijdelijke structuur om een bepaald aantal personen te ontvangen.
Uitzonderingen: thuis, in een toeristisch logies of in het kader van een huwelijk of uitvaart.
Mondmasker aangeraden waar social distancing niet kan.
Respecteren van de horecaregels
Maximaal 200 personen; tenzij
Er wordt gewerkt met compartimenten van maximaal 2.000 personen; OF
Er anticrowdingmaatregelen in de plaats worden gesteld na positief advies van de veiligheidscel; OF
Het evenement doorgaat in een niet-permanente of tijdelijke structuur om een bepaald aantal personen te ontvangen.
Uitzonderingen: thuis, in een toeristisch logies of in het kader van een huwelijk of uitvaart.

D = Dynamisch, ND = Niet dynamisch

PUBLIEK TOEGANKELIJKE EVENEMENTEN
Activiteit
Publiekelijk
toegankelijke
evenementen
INDOOR

Type2
D

-

Oranje
Mondmasker verplicht voor personeel, medewerkers en organisatoren

-

Goede verluchting/luchtkwaliteitsmeting afhankelijk van de locatieError! Bookmark not defined.

-

-

CST verplicht vanaf 50 personen. Indien gebruik van CST is er toelating van de lokale overheid nodig en moet men de aankomstzone zo
organiseren dat men de social distancing kan organiseren.
Max 200 personen; OF
maximaal 70% van de totale capaciteit van de zaal indien dit meer is dan 200 personen (excl. medewerkers en organisatoren) voor
zover de limietwaarde van 18m³/p/u of 1500 ppm niet wordt overschreden; OF
maximale capaciteit van de zaal indien de streefwaarde van 40m³/p/u of 900 ppm niet wordt overschreden.
Mondmasker verplicht

-

Goede verluchting/luchtkwaliteitsmeting afhankelijk van de locatie. Error! Bookmark not defined.

-

CST verplicht vanaf 50 personen. Indien gebruik van CST is er toelating van de lokale overheid nodig en moet men de aankomstzone zo
organiseren dat men de social distancing kan organiseren.
Max 200 personen; OF
maximaal 80% van de totale capaciteit van de zaal indien dit meer is dan 200 personen (excl. medewerkers en organisatoren) voor
zover de limietwaarde van 18m³/p/u of 1500 ppm niet wordt overschreden; OF
maximale capaciteit van de zaal indien de streefwaarde van 40m³/p/u of 900 ppm niet wordt overschreden.
Mondmasker verplicht voor personeel, medewerkers en organisatoren
CST verplicht vanaf 100 personen. Indien gebruik van CST is er toelating van de lokale overheid nodig en moet men de aankomstzone
zo organiseren dat men de social distancing kan organiseren.
Maximaal 200 personen; tenzij
Er wordt gewerkt met compartimenten van maximaal 2.000 personen; OF
Er anticrowdingmaatregelen in de plaats worden gesteld na positief advies van de veiligheidscel; OF
Het evenement doorgaat in een niet-permanente of tijdelijke structuur om een bepaald aantal personen te ontvangen.

ND

Publiekelijk
toegankelijke
evenementen
OUTDOOR

2

D en
ND

-

D = Dynamisch, ND = Niet dynamisch

GEORGANISEERDE ACTIVITEITEN
Activiteit
Georganiseerde
activiteiten
(vrijetijdsactiviteit in
groep, hoofdzakelijk
niet professioneel en
toegang beperkt tot de
leden van de
organisatie of door
inschrijving)
INDOOR
Georganiseerde
activiteiten
(vrijetijdsactiviteit in
groep, hoofdzakelijk
niet professioneel en
toegang beperkt tot de
leden van de
organisatie of door
inschrijving)
OUTDOOR

Oranje
Respecteren horecaregels
Goede verluchting /: luchtkwaliteitsmeting afhankelijk van de locatie
Groepen van max 200 excl. medewerkers en organisatoren. Verschillende groepen mogen niet vermengen.
Elke deelnemer tot en met 17 jaar en elke deelnemer die nood heeft aan begeleiding kan worden vergezeld door twee meerderjarige personen.
Voor sportieve activiteiten zijn er geen maxima voor het aantal deelnemers, uitgezonderd sportkampen

-

-

Respecteren horecaregels

