
Huisregels       
 

Als gevolg van het COVID-19 virus en de overheidsmaatregelen is een gewone Uitmarkt nog 
niet mogelijk. Alleen dit Uitmarktpodium, opgezet als openluchttheater, mag voor beperkt 
publiek open, uitsluitend met vaste zitplaatsen, online reserveringen en een negatieve 
testuitslag of vaccinatiebewijs. De veiligheid van onze bezoekers, artiesten en medewerkers 
staat altijd voorop. Dit betekent extra huisregels waar wij ons samen aan moeten houden. 
Door het Uitmarktterrein te betreden, ga je akkoord met onze huisregels. 
 
Stel jezelf voor je naar de Uitmarkt komt, de volgende vragen: 

 Heb ik op dit moment koorts en/of benauwdheidsklachten, last van hoesten of een 
neusverkoudheid?  

 Heb ik op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten?  

 Is bij mij minder dan 7 dagen geleden het coronavirus vastgesteld? 

 Heb ik een huisgenoot /gezinslid met het coronavirus waarmee ik in de afgelopen 7 
dagen contact heb gehad terwijl diegene nog klachten had? 

Als je één of meerdere van deze vragen met ‘ja’ hebt beantwoord kun je niet toegelaten 
worden bij de voorstellingen. Wij verzoeken je om niet naar het terrein te komen, waar deze 
vragen je ook worden gesteld en je CoronaCheck-App wordt gescand.  
 

 Je kunt alleen toegang krijgen met een geldig entreebewijs voor een specifieke 
voorstelling welke uitsluitend online verkrijgbaar is via www.uitmarkt.nl. Er is geen 
kaartverkoop aan de deur.  

 Het entreebewijs is de unieke QR-code die onderdeel is van de bevestigingsmail van 
de reservering. In de mail vindt je eveneens alle relevante maatregelen en 
protocollen. Lees deze goed door.  

 Entreebewijzen moeten thuis in print uitgedraaid worden of op de telefoon zichtbaar 
zijn. Houd bij de toegang je entreebewijs alvast gereed voor een snelle doorstroom. 

 Tezamen met het entreebewijs moet een geldig vaccinatiebewijs of negatieve 
coronatest middels de CoronaCheck-App van de Rijksoverheid worden getoond, 
evenals een geldig identiteitsbewijs. Houd bij de toegang je CoronaCheck-App en je 
identiteitsbewijs alvast gereed voor een snelle doorstroom. 

 Binnen het afgesloten Uitmarktterrein zal de 1,5 meter regel worden losgelaten en 
wordt je in reguliere theateropstelling in stoelenrijen voor het podium geplaatst.  

 Iedere bezoeker moet in het bezit zijn van een eigen persoonlijk entreebewijs en 
krijgt een eigen zitplaats. Kinderen tot 12 jaar moeten worden begeleid door een 
volwassene. Aanwezigheid van baby’s en peuters tot 3 jaar wordt aanwezigheid sterk 
afgeraden. 

 Je zitplaats wordt je bij binnenkomst door onze publieksbegeleiders toegewezen, 
beginnend bij het podium en per stoelenrij naar achteren. Zorg dat je ruim op tijd 
aanwezig bent, de eersten hebben het beste zicht.  

http://www.uitmarkt.nl/


 Onze horeca binnen het terrein is open dus je kunt bij binnenkomst je bestelling 
meenemen naar je zitplaats. Je kunt niet met cash maar alleen met pin of telefoon 
betalen. 

 Na afloop van de voorstelling kun je jammer genoeg niet blijven hangen maar 
moeten wij het terrein klaar maken voor de volgende voorstelling.  

 Respecteer de anderen. Agressief, hinderlijk en/of beledigend gedrag wordt niet 
getolereerd en kan leiden tot verwijdering. De beoordeling daarvan gebeurt door de 
organisatie en is leidend. 

 Gevaarlijke voorwerpen, wapens, drugs of lachgas zijn op het terrein niet toegestaan 
en zal leiden tot verwijdering. De beoordeling of voorwerpen gevaarlijk zijn gebeurt 
door de organisatie en is leidend. 

 Bezoekers die aantoonbaar onder invloed van alcohol en/of drugs het terrein willen 
betreden worden geweigerd. Bezoekers die aantoonbaar onder invloed zijn op het 
terrein worden verwijderd. Er volgt in beide gevallen geen teruggave van entreegeld. 

 Zelf meegebrachte consumpties zijn op het terrein niet toegestaan. 

 Wij verkopen geen alcohol aan bezoekers onder de 18 jaar, je legitimatie kan worden 
gevraagd. 

 Honden zijn op het Uitmarktterrein niet toegestaan. 

 Op het Uitmarktterrein worden foto’s en opnames gemaakt, door je aanwezigheid 
geef je toestemming voor gebruik voor publicatie doeleinden. 

 Alleen in overleg met de organisatie mag je foto’s en opnames maken van de 
optredens. 

 Aanwijzingen van de Uitmarktmedewerkers dienen altijd te worden opgevolgd. 
Wanneer je je niet houdt aan de huisregels of de aanwijzingen van het personeel kun 
je van het terrein worden verwijderd. 

 De Uitmarktorganisatie is niet aansprakelijk voor letsel- of andere schade als gevolg 
van je bezoek aan het Uitmarktterrein. 

 De huisregels kunnen worden aangepast bijvoorbeeld als gevolg van aanvullende 
overheidsmaatregelen. We raden je daarom aan om kort voor je bezoek deze site 
nog even te raadplegen. 

 
Veel plezier bij de Uitmarkt 2021 
 


