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Q&A bezoekers Trade Fair Aalsmeer  
 
Wat moet ik meenemen naar de Trade Fair Aalsmeer? 
Een geldig coronatoegangsbewijs (in de CoronaCheck-app of geprint via www.coronacheck.nl), uw 
identiteitsbewijs en uw bevestiging van voorregistratie van de Trade Fair. Deze QR code vindt u in de 
bevestigingsmail van uw voorregistratie. 
 
Waarom moet ik mij op voorhand registreren? 
Om de bezoeker toestroom te reguleren, moet u zich verplicht aanmelden. Als organisatie hebben wij 
ook met een capaciteitstoelating te maken.  
 
Wat als ik mij op voorhand heb geregistreerd maar mijn toegangsbewijs niet kan vinden? 
U ontvangt 24 uur van te voren nogmaals een mail met uw toegangsbewijs. Kunt u uw toegangsbewijs 
op locatie niet meer vinden, meld u dan even bij de helpdesk bij de entree. 
 
Hoe installeer ik de CoronaCheck-app? 
CoronaCheck werkt op iOS en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (iPhone 5s en nieuwer). De 
app is gratis te downloaden uit de Apple App Store en de Google Play Store.  
 
U kunt in de app maximaal 1 coronabewijs per persoon laten zien.  
 
Wat als ik de CoronaCheck-app niet heb? 
Heeft u geen smartphone? Dan kunt u het coronabewijs voor uzelf ook uitprinten via de website 
CoronaCheck.nl.  
 
Kan ik mij op locatie laten testen? 
Ja, u kunt twee weken vaar de beurs een afspraak maken via Testen voor Toegang 
https://www.testenvoortoegang.org/ 
U kunt kiezen voor een locatie vlakbij uw woonhuis of bij Royal FloraHolland in Aalsmeer. Op locatie 
heeft u binnen 15 minuten de uitslag in uw app! 
 
Voor wie gelden de toegangsvoorwaarden? 
Voor iedereen die de beurs bezoekt. Ook standbemanning, medewerkers van Royal FloraHolland, 
reguliere bezoekers. 
 
Hoe lang van tevoren moet ik mij laten testen? 
De testuitslag is 24 uur geldig. Dus u moet u binnen 24 uur voor de aanvang van de Trade Fair Aalsmeer 
op 3,4 en 5 november laten testen. U kunt u tot uiterlijk twee uur voor aanvang laten testen. Om het risico 
zo klein mogelijk te houden, raden wij aan om u zo kort mogelijk voor aanvang van de beurs te laten 
testen. Komt u meerdere dagen als bezoeker of standbemanning dan kan het zijn dat u uw meerdere 
keren moet laten testen voor een gelding coronatoegangsbewijs. U kunt ook een afspraak maken via  het 
portaal Testen voor Toegang bij Royal FloraHolland in Aalsmeer. Via de spoed teststraat op de event 
venue heeft u binnen 15 minuten uw uitslag binnen. 
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Hoelang duurt het voordat ik mijn uitslag krijg? 
In principe ontvangt u de uitslag binnen twee uur. Soms kan het wat langer duren. Houd ook uw map met 
ongewenste e-mail (spam) goed in de gaten. Geen uitslag ontvangen? Neem dan contact op met de 
helpdesk via 088-7770809. Testen voor Toegang is niet aansprakelijk bij een te late testuitslag. 
Zijn er kosten voor het uitvoeren van een test? 
De kosten van de test voor toegang worden op dit moment betaald door de Rijksoverheid. Er zijn 
hiermee geen kosten voor u als (internationale) bezoeker. 
 
Wie controleert mijn coronatoegangsbewijs zodat ik toegang krijg? 
De organisator van de Trade Fair Aalsmeer controleert bij aanvang of jij een geldig 
coronatoegangsbewijs hebt via de QR-code in de CoronaCheck-app of via een geprint 
coronatoegangsbewijs van coronacheck.nl. 
 
Internationale bezoekers binnen de EU kunnen ook toegang krijgen tot de beurs met een Digitaal Corona 
Certificaat (DCC). 
 
Wilt u nog iets wijzigen aan uw registratie of afmelden? 
In de bevestigingsmail zit een persoonlijke link naar uw inschrijving. Hier kunt u kiezen om uw 
aanmelding aan te passen of annuleren. 
 
Ik ben een internationale bezoeker, werkt de App ook voor mij? 
In ieder geval de volgende landen accepteren de QR-codes van CoronaCheck: 
 
• Alle landen van de Europese Unie; 
• IJsland; 
• Liechtenstein; 
• Noorwegen;  
• Zwitserland. 
Landen kunnen altijd extra eisen hebben. Of de regels aanpassen als er in een ander land teveel 
besmettingen zijn. Zie www.rijksoverheid.nl voor inreisbeperkingen. 
 
Ter kennisname 
Deelname aan de beurs waarvoor u een geldig coronatoegangsbewijs nodig heeft, is op eigen risico. 
Meer informatie over de maatregelen die u moet nemen wanneer u na het bezoeken van een 
activiteit/evenement klachten krijgt, kut u vinden op de website van de Rijksoverheid.  
 
Zowel bezoekers als werknemers, vrijwilligers en artiesten wordt dringend geadviseerd om op dag vijf na 
de Trade Fair Aalsmeer een zelftest te doen. 
 
Werkt coronacheck ook voor mij als buitenlandse bezoeker? 
Komt u uit Europa dan kunt u gebruik maken van het EU Digitaal Corona Certificaat (DCC).  
Met een papieren of digitaal DCC uit hun land van herkomst kunt u worden toegelaten tot deze beurs. 
Hiervoor dient u een vaccinatie-, herstelbewijs of testbewijs te maken. Wij als organisatie kunnen elke EU 
DCC scannen met de Nederlandse CoronaCheck Scanner-app. Heeft uw land van herkomst geen EU 
DCC ? Dan dient u zich vooraf te testen. Via Testen voor Toegang kunt u een afspraak maken en uw 
uitslag in CoronaCheck omzetten in een coronabewijs. 


