
Veelgestelde vragen rondom je bezoek aan De Vereeniging of de Stadsschouwburg 

 

Na maanden sluiting vinden er weer enkele voorstellingen en concerten 
plaats in de Stadsschouwburg en De Vereeniging. Gelukkig zijn onze 
gebouwen ruim opgezet, met brede gangen, grote foyers en ruime 
(concert)zalen. Er is daardoor bij de beperkte capaciteit (in juli en 
augustus) meer dan voldoende ruimte om afstand tot elkaar te bewaren.  

 

Wij begrijpen dat je vragen hebt over je bezoek. Hieronder proberen we 
deze vragen – van het kopen van kaarten tot het moment dat je onze 
gebouwen weer verlaat – te beantwoorden. 

Heb je na het lezen van onderstaande informatie toch nog vragen? Neem 
dan contact op met de kassa. Dat kan via kassa@sedv.nl 

 

VRAGEN & ANTWOORDEN OVER JOUW BEZOEK: 

Vinden er in juli en augustus concerten/voorstellingen plaats in De 
Vereeniging en/of Stadsschouwburg Nijmegen? 

De concerten die oorspronkelijk gepland waren in de maanden juli en 
augustus zijn geannuleerd. In plaats daarvan organiseren we in ‘De Zomer 
van 2020’ een aantal kleine en lokale programma’s. Het laatste nieuws 
over onze programmering ontvang je via onze nieuwsbrief, via Facebook, 
via Instagram of vind je op onze website. 

 

Hoe kan ik kaarten kopen? 

Kaarten zijn te verkrijgen via onze website. In de agenda zie je welke 
concerten en voorstellingen er de komende tijd op het programma staan. 
Alle voorstellingen en concerten zijn ongeplaceerd. Dat betekent dat het 
niet mogelijk is om zelf een stoel te kiezen. Je kan uitsluitend kiezen voor 
e-tickets. Deze print je uit voorafgaand aan je bezoek of je toont het e-

mailto:kassa@sedv.nl
https://www.concertgebouw.nl/ontdek/coronamaatregelen-informatie-over-uw-concertbezoek-in-juli-en-augustus#geplaceerd


ticket op je mobiele telefoon. Zet dan wel de helderheid van je scherm op 
maximaal. Tijdens je bezoek wijst een medewerker je waar je kan zitten. 

 

Is het dragen van een mondkapje verplicht? 

Nee, het is niet verplicht om een mondkapje te dragen bij een bezoek. 

 

Zijn er mondkapjes beschikbaar? 

Nee, Wij verstrekken geen mondkapjes. Mocht je gebruik willen maken van 
een mondkapje, dan kun je deze zelf meebrengen. 

 

Hoe worden de gebouwen schoongemaakt? 

Naast de reguliere schoonmaak van het hele gebouw zorgen wij voor je 
bezoek voor intensieve schoonmaak van contactoppervlakken, zoals 
deurknoppen, trapleuningen en liftknoppen. Na afloop van elk concert of 
voorstelling worden de armleuningen van alle stoelen gereinigd met 
desinfecterende schoonmaakmiddelen. 

 

Welke ingangen van de gebouwen zijn geopend voor aanvang van het 
concert? 

Bij De Vereeniging is alleen de hoofdingang geopend voor aanvang. Voor 
de Stadsschouwburg geldt dat de deur aan de zijkant geopend is. Dit wijst 
zich vanzelf als er bent. Bij alle ingangen is desinfectiegel beschikbaar om 
handhygiëne toe te passen. 

 

Vanaf welk moment zijn de deuren geopend? 

De buitendeuren van De Vereeniging en De Stadsschouwburg gaan 15 
minuten voor aanvang open. Ook de zaaldeuren zijn dan open. 

 



Hoe wordt mijn kaartje gecontroleerd? 

Bij de kaartcontrole wordt jouw e-ticket op veilige wijze gecontroleerd. 
Onze medewerkers scannen je ticket van achter plexiglas schermen. 

 

Kan mij de toegang geweigerd worden? 

Bij het kopen van een kaartje gaan bezoekers, in aanvulling op de 
algemene bezoekersvoorwaarden, akkoord met onze hygiënemaatregelen 
en de maatregelen bij gezondheidsklachten. Volgens de RIVM-
richtlijnen worden bezoekers geacht thuis te blijven bij 
gezondheidsklachten als neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 
hoest of verhoging. Onze medewerkers voeren bij de ingang een 
controlegesprek met bezoekers om in te schatten of er gezondheidsrisico’s 
zijn. Als de gezondheid van een bezoeker naar inschatting van de 
medewerker op de dag van het concert een risico oplevert, zal toegang tot 
het gebouw geweigerd worden. 

 

Wat als ik gezondheidsklachten heb op de dag van het concert? 

Ons retourbeleid stelt dat gasten tot 48 uur voor de voorstelling kunnen 
annuleren. Gasten ontvangen dan een tegoedbon voor het aankoopbedrag 
(minus 4,50 euro handlingskosten). 
 
Als men Corona gerelateerde klachten heeft op de dag van het concert, 
dan kan men via kassa@sedv.nl of 024-3221100 (een uur voor aanvang) de 
waarde van ticket nog laten omzetten naar een tegoedbon (minus 4,50 
euro handlingskosten) 
 

Hoe beweegt het publiek zich door het gebouw? 

Vanaf de ingangen zijn er in beide gebouwen eenrichtingsroutes van en 
naar de zaal, waardoor bezoekers elkaar niet hoeven te kruisen. Er zijn 
voldoende medewerkers aanwezig om alle bezoekers te begeleiden en te 
zorgen voor een goede doorstroom. Wij zorgen ervoor dat deuren in het 
gebouw zoveel mogelijk openstaan, zodat jij als bezoeker geen deurklinken 
hoeft aan te raken. Op verschillende plaatsen wordt het publiek eraan 
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herinnerd zich aan de veiligheidsvoorschriften te houden. We vragen onze 
bezoekers om altijd de aanwijzingen van onze medewerkers op te volgen. 

 

Is de garderobe geopend? 

Nee, de garderobe is niet geopend. Je kunt je jas mee de zaal in nemen. 
Tassen groter dan A4-formaat mogen niet mee het gebouw in. 

 

Kan ik iets drinken in de foyers voorafgaande aan het concert/de 
voorstelling? 

De looproute in het gebouw leidt je automatisch langs een van de bars in 
de foyers. Aan deze bars kun je een drankje  Vervolgens neem je je drankje 
mee naar de zaal. Het is niet mogelijk om in de foyers zelf een drankje te 
drinken. Je drankje reken je af met PIN.  

 

Zijn de wc’s in het gebouw te gebruiken? 

Ja, de wc’s zijn open. Natuurlijk wordt van iedereen verwacht voldoende 
afstand te bewaren tot elkaar. Medewerkers zullen hier extra op letten. 
Handen kunnen gewassen worden met desinfecterende zeep. Bij 
toiletbezoek gedurende de voorstelling of concert kun je nadien niet 
terugkeren naar je oorspronkelijke plek. 

 

Hoeveel mensen laten jullie toe in de zaal? 

In juli en augustus kunnen we volgens de richtlijnen 350 bezoekers 
verwelkomen in de Grote Zaal van De Vereeniging. Voor de 
Stadsschouwburg geldt een limiet van 200 personen in de theaterzaal. Dit 
is exclusief de musici, acteurs en onze medewerkers. 

 

Hoe ziet de stoelopstelling in de zalen eruit? 

Jij vindt in de zalen de vertrouwde rijen stoelen, waarbij we steeds om-en-

om een rij stoelen niet gebruiken. Bij sommige programma’s is er sprake 



van een andere opstelling. Bezoekers die met elkaar 

een huishouden vormen, kunnen bij elkaar zitten. Tussen twee bezoekers 

of huishoudens worden steeds 2 lege stoelen (minimaal 1,5 meter) 

vrijgehouden. Het is van belang dat bezoekers bij het betreden van de zaal 

de aanwijzingen van de medewerkers volgen.  

 

 

Hoe vind ik mijn plaats in de zaal? 

De concerten/voorstellingen zijn ongeplaceerd. Dat wil zeggen dat je niet 
zelf je plaats kunt kiezen. Bezoekers worden door medewerker naar hun 
stoel gewezen op volgorde van binnenkomst. Er zijn voldoende 
medewerkers aanwezig om alle bezoekers te begeleiden naar hun plaats 
en te zorgen voor een goede doorstroom. 

 

Kan ik in de zaal naast mijn familie/huisgenoot/partner zitten? 

Bezoekers die met elkaar een huishouden vormen, kunnen bij elkaar zitten. 
Dit gaat op basis van vertrouwen. Wij kunnen niet controleren of 
bezoekers tot hetzelfde huishouden behoren. 

 

Heeft het concert/voorstelling een pauze? 

De concerten/voorstellingen in juli en augustus hebben geen pauze. 

 

Kan ik tijdens het concert de zaal verlaten? 

Het is mogelijk om tijdens het concert/de voorstelling de zaal te verlaten. 
Helaas is het niet mogelijk weer naar je oorspronkelijke plaats terug te 
keren. Bij klassieke muziekconcerten is het niet mogelijk weer de zaal in te 
gaan. 

 



Mag ik opstaan tijdens het slotapplaus? 

We vragen onze bezoekers om tijdens het slotapplaus niet op te staan. Wij 
verzoeken je te blijven zitten totdat je op aanwijzing van onze 
medewerkers de zaal kunt verlaten. 

 

Kan ik na het concert nog even napraten in het gebouw? 

Wij verzoeken onze bezoekers na het concert of voorstelling te blijven 
zitten totdat je op aanwijzing van onze medewerkers de zaal kunt verlaten. 
Je verlaat de zaal en het gebouw via een duidelijk aangegeven 
eenrichtingsroute. Je dient het gebouw direct te verlaten, helaas is het niet 
mogelijk om nog even in het gebouw na te praten. 

 

Ik heb opmerkingen/ideeën naar aanleiding van mijn bezoek  
Wij hebben reeds een jarenlange ervaring in het organiseren van 
concerten, voorstellingen en evenementen. Maar met het organiseren van 
programma’s tijdens de nasleep van een pandemie, hebben we geen 
ervaring. Opmerkingen, verbeteringen en ideeën van onze bezoekers zijn 
daarom van harte welkom. Deze mailen naar reactie@sedv.nl 
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