
Coronaregels Huis van Puck 
(per 5 juni)  
Zie voor meer informatie de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/
openbaar-en-dagelijks-leven 

Algemeen: 

• Iemand heeft alleen toegang tot het gebouw wanneer hij lid is  van een bij ons bekende 
huurdersgroep of in het bezit is van een reservering van een voorstelling. 

• Een bezoek aan het gebouw is niet toegestaan als je verkouden of grieperig bent. De beheerders 
zullen dit regelmatig checken bij binnenkomst. De verantwoordelijke huurder/groepsleider/docent/
dirigent heeft hierin ook een verantwoordelijkheid en dient dit te controleren bij de leden. 

• Alle bezoekers dienen in de openbare ruimtes (gangen/toiletten) een mondkapje te dragen. Zonder 
mondkapje is toegang tot het gebouw niet mogelijk. 

• Bij binnenkomst dient men de handen te desinfecteren. Bij de voordeur staan hiervoor de 
benodigde middelen. 

• In het gebouw dienen volwassen 1.5 meter afstand van elkaar houden.  

• In het gebouw dient men de aangegeven looproutes te volgen.  

• Sanitaire ruimtes mogen door max. 2 personen tegelijk bezocht worden. Zijn de ruimtes bezet? 
Wacht dan even op de gang. Na ieder bezoek aan het toilet dienen de handen worden gewassen. 

• Het café is tot nader order gesloten. 

De repetitieruimtes: 

• Leden van groepen houden minimaal 1.5e meter afstand van elkaar. De verantwoordelijke huurder / 
groepsleider/docent,/dirigent is voor een correcte uitvoering hiervan verantwoordelijk. Eventuele 
boetes door het niet houden aan deze regels zijn voor de huurder. 

• Groepen dienen zelf te zorgen voor een gezondheidscheck van hun leden. 

• In de repetitieruimtes zijn maximaal 50 personen toegestaan 

• Voorstellingen in de theaterzaal zijn toegestaan, mits er in het publiek 1,5e meter afstand gehouden 
kan worden.  

• Repetities van zangkoren worden dringend ontraden. Hierin volgen wij het advies van de overheid. 
Wil je toch met je koor zingen? Dan is dit op eigen risico. Huis van Puck kan niet aansprakelijk 
worden gesteld voor eventuele Corona besmettingen als gevolg van deze repetities. 
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• Alle ruimtes worden automatisch geventileerd. Ondanks dit is het goed om de ruimtes zeer 
regelmatig extra te ventileren door het openzetten van deuren en ramen. 

• Neem zelf schoonmaakmiddelen mee, waaronder desinfecterende gel, of stem dit af met Huis van 
Puck. Desinfecteer voor en na gebruik de materialen (lessenaars, stoelen, muziekinstrumenten, 
geluidsapparatuur etcetera).  

De beheerders van Huis van Puck zullen er op toezien dat alle bovenstaande regels worden nageleefd. 
Aanwijzingen moeten dan ook strikt worden opgevolgd. 

Bedankt voor de medewerking en tot snel! 
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