
Covid-19 richtlijnen BAK, basis voor actuele kunst, Utrecht  

(vanaf 17 februari 2022) 

 

Om uw bezoek aan BAK zo veilig en aangenaam mogelijk te maken, hebben 

we enkele richtlijnen opgesteld in lijn met de afgekondigde Covid-19-

maatregelen door de Rijksoverheid. 

 

Voor een bezoek aan BAK: 

• Blijf thuis bij klachten. Als u Covid-19 gerelateerde symptomen vertoont, 

zoals een verkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, een lichte hoest, koorts 

en/of een verhoogde temperatuur (tot 38 ° C), blijf dan thuis en laat u testen 

via de GGD. Blijf thuis totdat u de testuitslag heeft ontvangen. Als u vooraf 

een ticket heeft geboekt voor een programma, laat ons dan weten dat u niet 

komt, zodat we uw vrijgekomen plek aan iemand anders kunnen geven.   

• Het verplicht om naast een geldig ticket een Coronatoegangsbewijs te tonen 

bij de ingang. Dit kan een vaccinatie- of herstelbewijs zijn, of een negatieve 

testuitslag. Toon hiervoor een geldige QR-code in de CoronaCheck-app, of 

een officieel papieren bewijs, geprint via CoronaCheck.nl/print. Meer 

informatie over het Coronatoegangsbewijs en de maatregelen is hier te lezen 

op de website van de Rijksoverheid. 

• Tijdens reguliere openingstijden is het niet nodig om van tevoren te 

reserveren voor een tentoonstellingsbezoek. Entreetickets worden verkocht 

aan de deur. 

• U kunt bij BAK alleen met pin betalen. 

 

Tijdens een bezoek aan BAK: 

• Desinfecteer uw handen met het desinfectiemiddel bij de ingang. 

• Als u een kopie van geprint materiaal meeneemt, zoals 

tentoonstellingsboekjes of flyers, houd deze dan bij u. 

• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog. Gebruik papieren 

zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg. 

• In de entreehal bieden twee deuren toegang tot elk een blok met toiletten. 

Was altijd uw handen met water en zeep na uw toiletbezoek. 

• Volg te allen tijde de aanwijzingen van het BAK-personeel op. 

 

Als u BAK bezoekt, gaat u ermee akkoord deze richtlijnen te respecteren.  

We hopen dat u zich samen met ons inzet om te zorgen voor een veilige 

omgeving,  

voor uzelf en alle aanwezigen! 

 

http://coronacheck.nl/print
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

