
alleen  samen  krijgen we 

corona onder controle

Meer informatie: 
rijksoverheid.nl/coronavirus 

of bel 0800-1351 

Strengere coronamaatregelen 
 

Om de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere druk op de zorg  

te voorkomen, gelden per 13 november strengere coronamaatregelen. Deze maatregelen zijn erop gericht  

het aantal contactmomenten per dag te verminderen.

Klachten? Blijf thuis  

en laat je direct testen, ook 

als je gevaccineerd bent.

TestenHoud 1,5 meter  

afstand. 
 

Schud geen handen. .

AfstandWas vaak je handen. 
 

Hoest en nies in je 

elleboog.

Wassen Zorg voor 

voldoende 

frisse lucht.

Luchten

Deze maatregelen blijven gelden:Nieuwe maatregelen per 13 november:

Sport

Geen publiek bij sport. 

Algemeen

Houd 1,5 meter afstand van 

anderen. 

 

Ontvang thuis maximaal 4 

personen per dag. Kinderen t/m  

12 jaar zijn uitgezonderd. 

 

Werk thuis, tenzij het echt niet 

anders kan. 
Evenementen en kunst en cultuur

Evenementen niet toegestaan na 

18.00 uur. Voorstellingen kunst en 

cultuur, zoals in theaters, bioscopen  

en concertzalen, zijn uitgezonderd. 

 

Maximaal 1250 personen per  

ruimte.  

 

Vaste zitplaats verplicht. 

Doorstroomevenementen en 

doorstroomlocaties zijn uitgezonderd. 

Winkels en boodschappen

Niet-essentiële winkels en dienst -

verlening, zoals kledingwinkels en 

kappers, dicht om 18.00 uur. 

 

Essentiële winkels, zoals super -

markten, dicht om 20.00 uur. 

Hier heb je een corona- 

toegangsbewijs nodig

•     Horeca. 

•     Evenementen. 

•     Kunst en cultuur. 

•     Kunst- en cultuurbeoefening op locatie 

vanaf 18 jaar. 

•     Binnensportlocaties vanaf 18 jaar. 

Hier draag je een  

mondkapje

•     In het openbaar vervoer. 

•     Op plekken rond het openbaar vervoer. 

•     In het personenvervoer, zoals taxi’s. 

•     Op vliegvelden en in vliegtuigen. 

•     In publieke binnenruimtes. 

•     In het mbo en hbo en op de universiteit. 

•     Bij contactberoepen. 

 

Reizen

•     Vermijd drukte onderweg en reis buiten 

de spits.

12 november 2021

Horeca

Horeca, zoals cafés en restaurants, 

dicht om 20.00 uur. Afhalen en laten 

bezorgen zijn uitgezonderd. 

 

Vaste zitplaats verplicht. 

Recreatie

Recreatie, zoals pretparken,  

dieren tuinen en sauna’s, dicht om 

18.00 uur.

Onderwijs

In mbo en hbo en op de universiteit 

maximaal 75 studenten per ruimte.

 .


