TOPdelft en coronamaatregelen
Laatst bijgewerkt – 1 oktober 2021
TOPdelft organiseert vanaf 25 september 2021 weer lezingen in de bovenzaal van het Prinsenkwartier
Huidige coronaregels (sinds zaterdag 25 sep 2021)
• Kom niet als je klachten hebt.
• Het coronatoegangsbewijs (in combinatie met je identiteitskaart) is verplicht bij bezoek aan
bijeenkomsten van TOPdelft in de lezingenzaal van het Prinsenkwartier.
Vanwege beperkte ventilatiecapaciteit van de bovenzaal is het maximum aantal bezoekers op 40 gezet en
wordt de luchtkwaliteit in de bovenzaal continu gemeten met een CO2-sensor. Ook staat het raam open
om maximaal te ventileren en duren bijeenkomsten nooit langer dan 1,5 uur.
Bestel je tickets van te voren online en kom op tijd
Bezoek je een event van TOPdelft waarvoor het coronatoegangsbewijs geldt, bestel dan van te voren je
tickets via onze website en kom op tijd. Op die manier ontstaan er geen rijen bij de entree, is er tijd om de
QR-code te scannen en dankzij je reservering kunnen we je goed bereiken als we onverhoopt iets moeten
annuleren of verplaatsen.
Coronabewijs + identiteitsbewijs: hoe werkt het?
Buiten, bij de ingang van Prinsenkwartier scannen we jouw QR-code in de CoronaCheck-app op je
telefoon of vanaf je papieren bewijs. Op de website van de Rijksoverheid lees je hoe je aan de app of het
papieren bewijs komt. Bij de check wordt ook naar je identiteitsbewijs gevraagd, zorg daarom dat je deze
bij je hebt. En omdat een dubbele check van iedere bezoeker nu eenmaal tijd kost is het fijn wanneer je
op tijd bent.
Papieren QR-code aanvragen via de overheid
Als je graag een papier QR-code wilt ontvangen, omdat je bijvoorbeeld geen smartphone of DigiD hebt,
dan kun je bellen met 0800 – 1421. Houd je Burgerservicenummer (BSN) en postcode bij de hand. De
QR-code wordt binnen 3-4 werkdagen verzonden naar je postadres. Heb je na het bellen geen code
ontvangen, of heb je andere vragen dan kun je bellen met 0800 – 1351.Veel vragen en antwoorden zijn te
vinden op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/hulp-en-vragenover-coronabewijs

TOPdelft maakt nieuwsgierig en verbindt. In onze visie zijn technologie, innovatie en creativiteit belangrijke drivers
voor de ontwikkeling van de samenleving. TOPdelft wil mensen en hun ideeën verbinden door een onafhankelijk
platform te bieden waar de uitwisseling van kennis en creativiteit kan plaatsvinden via ontmoeting en debat , maar
ook door gezamenlijk doen en ervaren.
adres: TOPdelft, Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, 2611 HR Delft
website: www.topdelft.nl | email: info@topdelft.nl | twitter: @topdelft
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