
Beste kunstliefhebber,

We kunnen ons voorstellen dat u nog wat vragen heeft met betrekking tot de veiligheid van uw bezoek in deze 
merkwaardige tijden. Hierbij geven wij u een overzicht van alle maatregelen die wij hebben getroffen om een 
bezoek aan de beurs veilig te laten zijn voor de deelnemers, medewerkers en bezoekers zoals u. 

Een geruststelling:
De beurs is bestempeld als een "doorstroom locatie" (zoals een museum) wat wil zeggen dat de kunstbeurs met 
inachtneming van specifieke maatregelen gewoon door kan gaan. De gemeente én de veiligheidsregio hebben 
ons een vergunning verleend voor maximaal 300 bezoekers per tijdsblok. Op de locatie, waar de beurs 
plaatsvindt, is dat een heel veilig aantal. Zeker in combinatie met de brede gangpaden op de beurs, het 
eenrichtingsverkeer en alle andere veiligheidsmaatregelen.  

U kunt dus met een gerust hart veilig de beurs bezoeken op de dag en het tijdsblok van uw keuze! 

Uw ticket(s) met tijdsblok 
Bij het bestellen van uw ticket(s) kiest u voor een dag en een tijdsblok. Het is de bedoeling dat u zich bij de kassa 
meldt binnen dat aangegeven tijdsblok. Het wil dus niet zeggen dat u de beurs binnen dat tijdsblok bezocht 
moet hebben en weer moet verlaten. 

Verder gelden tijdens uw bezoek de volgende maatregelen: kom niet als u corona-gerelateerde klachten heeft, 
houd anderhalve meter afstand, hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog, schud geen handen, 
desinfecteer uw handen regelmatig, volg aanwijzingen van het personeel en volg de looproute. 

Nuttige informatie over uw bezoek



Useful information about your visit
Dear art lover,

We can imagine that you still have some questions regarding the safety of your visit during these curious times. 
We hereby give you an overview of all the measures we have taken to make a visit to the fair safe for participants, 
employees and visitors like you.

A reassurance:
The fair is labeled as a “flow location” (such as a museum), which means that the art fair can continue as usual, 
subject to specific measures. The municipality and the security region have granted us a permit for a maximum 
of 300 visitors per time block. In the venue, where the fair takes place, that is a very safe number. Certainly in 
combination with the wide aisles at the fair, the one-way traffic and all other safety measures. 

So you can safely visit the fair on the day and time slot of your choice!

Your ticket (s) with a time slot
When ordering your ticket (s) you choose a day and a time block. You are supposed to report to the checkout 
within the specified time slot. It does not therefore mean that you must have visited and left the fair within that 
time block.

The following measures also apply during your visit: do not come if you have corona-related complaints, keep a 
distance of 1.5 meters, cough and sneeze into the inside of your elbow, do not shake hands, disinfect your hands 
regularly, follow directions from the staff and follow the walking route.

Please follow the 
one-way route

Keep 1.5 meters 
distance

Cough etiquette Disinfect your 
hands regularly

Please follow 
staff instructions




