HOEVEEL MENSEN MAG IK UITNODIGEN VOOR EEN
FEEST?
11-24 jaar
De overheid vraagt opnieuw om
•
•
•
•

je sociale contacten te beperken
liever buiten af te spreken
afstand te houden
je mondmasker te dragen

Dat is om de verspreiding van corona tegen te gaan.
Er is geen verbod op iets gaan drinken, vrienden zien of naar een familiefeest gaan
bij iemand thuis. Er zijn wel regels die je moet volgen.

Bezoek thuis
Dat mag. De overheid vraagt wel om
• het aantal mensen waarmee je contact hebt te beperken
• een zelftest te doen vooraf
Met catering
Betaal je mensen om de bediening te doen? Bv. een traiteur of catering. Dan zit
het zo:
• Meer dan 50 personen binnen of 100 buiten? Covid Safe Ticket Plus: je moet
een Covid Safe Ticket hebben en verplicht een mondmasker dragen.
• De traiteur of catering mag tot 23 uur.
Zonder catering
Als je geen traiteur of catering aan huis laat komen:
• Meer dan 50 personen binnen of 100 buiten? Mondmasker dragen.
• Minder mensen? De overheid raadt aan om op voorhand een zelftest te
doen. Een mondmasker is niet verplicht.

Horeca
• Maximum met 6 mensen aan een tafel. Je mag met heel je huishouden aan
tafel, ook als je met meer dan zes bent.
• Covid Safe Ticket Plus: je moet een Covid Safe Ticket hebben en verplicht
een mondmasker dragen.
• Je mondmasker mag af als je zit.
• Dicht om 23u.

Fuiven en discotheken: dicht
Er gaan geen fuiven door. Discotheken blijven ook dicht.

PRAAT EROVER
Mail met Corona infolijn

Bel met Corona infolijn
Bel elke weekdag van 9u tot 17u.

Evenementen: buiten of zitten
Buiten
Een publiek evenement mag doorgaan als het buiten is.
Vanaf 26 december:
• Je mag geen tenten of andere overdekte ruimtes gebruiken voor je bezoekers
• Niet meer dan 1 bezoeker per 4 vierkante meter
• 100 mensen of meer? Dan moet je in 1 richting lopen. De in- en uitgang
mogen niet dezelfde zijn.
Binnen
Vanaf 26 december:
• alle massa-evenementen binnen zijn verboden. Je kan bv. niet meer naar
kerstmarkten, winterdorpen, toneelvoorstellingen die binnen zijn.
• alle binnenruimtes van de culturele, feestelijke en recreatieve sector zijn
gesloten. Er zijn een paar uitzonderingen. Je kan bv. nog naar de
bibliotheek, spelotheek, mediatheek of naar een museum.
Toe en met 25 december voor publieke evenementen binnen:
• Meer dan 200 mensen? Dat is verboden vanaf 6 december.
• Minder dan 200 mensen?
• Je moet zitten en een mondmasker dragen.
• Vanaf 50 mensen moet je een Covid Safe Ticket hebben.

Huwelijk of koffietafel bij begrafenis
• Je mag zoveel mensen uitnodigen als je wil.
• Maximum met 6 mensen aan een tafel. Je mag met heel je huishouden aan
tafel, ook als je met meer dan zes bent.
• Je mondmasker mag af als je zit
• Dansen mag met een mondmasker
• Geen einduur.
Bij iemand thuis
Betaal je mensen om de bediening te doen? Bv. een traiteur of catering? Dan zit
het zo:
• Meer dan 50 personen binnen of 100 buiten? Covid Safe Ticket Plus: je moet
een Covid Safe Ticket hebben en verplicht een mondmasker dragen.
Als je geen traiteur of catering aan huis laat komen:
• Meer dan 50 personen binnen of 100 buiten? Mondmasker dragen.
• Minder mensen? De overheid raadt aan om op voorhand een zelftest te
doen. Een mondmasker is niet verplicht.
In een gehuurde zaal
Meer dan 50 personen binnen of 100 buiten? Covid Safe Ticket Plus: je moet een
Covid Safe Ticket hebben en verplicht een mondmasker dragen.
Het maakt niet uit of je met of zonder traiteur of catering werkt.

Andere bijeenkomsten of activiteiten binnen: verboden
Binnen? Verboden. Het maakt niet uit of het privé of georganiseerd is.
Je mag binnen enkel bijeenkomen met andere mensen:

•
•
•
•

bij je thuis
in een vakantiehuisje
om te sporten
voor een huwelijk of begrafenis

Belangrijk: check website gemeente of provincie
De corona-regels kunnen van plaats tot plaats verschillen, als het aantal
besmettingen ergens stijgt.
Check zeker ook de website van je gemeente of provincie voor de laatste info.
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