
SAMEN 
Samen kunnen we ervoor zorgen dat het mogelijk is om op gepaste wijze muziek te 
maken in de ROCKIT Music Studio’s. Dit kan alleen als we ons allemaal houden aan de 
volgende maatregelen:


ALGEMEEN 
• Deze afspraken gelden voor alle verhuur en activiteiten van ROCKIT Music Productions.

• Gezond verstand en menselijke maat liggen ten grondslag aan deze spelregels.

• We streven naar een veilige omgeving voor al onze medewerkers, vrijwilligers, 

bezoekers en huurders.

• We controleren bezoekers op ziekteverschijnselen gerelateerd aan het Corona-virus, dit 

kan zowel telefonisch voorafgaand aan bezoek gebeuren alsmede op de dag van 
bezoek. Mochten wij niet overtuigd zijn van je gezondheid kunnen we je de toegang 
weigeren.


• Houd altijd 1,5 meter afstand zolang de overheid deze regels hanteert. Ook (tijdens het 
roken) buiten. 


• Nies of hoest in je elleboog. 

• Was vaak je handen met zeep.

• Zit niet onnodig aan je gezicht

• Ben je verkouden of heb je (andere) ziekteverschijnselen? Blijf dan thuis!

• Volg altijd aanwijzingen van het aanwezige (balie) personeel op. 

• De persoon die de reservering heeft gemaakt is hoofdhuurder van de gehuurde 

studio en is verantwoordelijk voor de studio en de meekomende bandleden 
gedurende de huurperiode van de studio. 
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1
WAS JE HANDEN

Thuis voor vertrek en bij 
aankomst in het pand 

2
MAATREGELEN

Hanteer ten alle tijden de 
maatregelen die op dat 
moment van kracht zijn.

3
WEES LIEF

Voor elkaar, onze 
medewerkers, vrijwilligers, 

bezoekers en jezelf 

SPELREGELS 
Protocol COVID-19 - veilig musiceren


UPDATE 5 NOVEMBER 2021



THUIS / VOOR VERTREK 
• Check goed bij jezelf: bij verkoudheid en/of ziekteverschijnselen, blijf thuis!

• Neem vanuit huis zoveel mogelijk eigen gear mee, zodat je zo min mogelijk gear van 

ROCKIT hoeft te gebruiken.

• Bezoek thuis nog het toilet voordat je naar ROCKIT vertrekt, zo minimaliseren we de 

toiletbezoeken in het pand.

• Was je handen voor vertrek.


REPETEREN IN DE ROCKIT MUSIC STUDIO’S 
• Kom niet eerder dan 5 minuten van tevoren het pand binnen.

• Enkel de persoon die de reservering heeft gemaakt stapt het pand binnen.

• De hoofdhuurder meldt zich bij de receptie. De rest van de band blijft buiten wachten, 

zo voorkomen we onnodige drukte bij de receptie.

• Per 6 november 2021 wordt er door de medewerkers van de receptie aan de 

hoofdhuurder om een geldige QR-code en geldig legitimatiebewijs gevraagd. Een 
geldige QR-code houdt in dat je in de CoronaCheckApp een van de volgende opties 
kan laten zien als QR code:

• Een negatieve testuitslag van Testen Voor Toegang, maximaal 24 uur oud

• Een vaccinatiebewijs

• Een herstelbewijs van maximaal 180 dagen oud


• Wanneer hoofdhuurder een geldige QR-code in combinatie met een geldig 
legitimatiebewijs heeft laten zien krijgt hoofdhuurder de sleutel van de gehuurde studio 
mee.


• De hoofdhuurder controleert vervolgens zelf de andere bandleden op een geldige QR-
code. Hier kun je de corona scan-app downloaden: https://coronacheck.nl/nl/scanner/


• Indien ieder bandlid een geldige QR-code kan laten zien in combinatie met een 
bijbehorend en geldig legitimatiebewijs dan mag de rest van de band binnenkomen en 
desinfecteert iedereen de handen bij het blauwe blok voor de receptie.


• Probeer geen onnodige trapleuningen, deurklinken of andere objecten aan te raken.

• Bij aankomst op de gang van ROCKIT staat er desinfecterende gel klaar. Desinfecteer 

hiermee (nogmaals) je handen.

• Alle vocalisten gebruiken een eigen microfoon.

• Betaling van de consumpties met cash geld is momenteel niet mogelijk. Er kan enkel 

via de QR code op de koelkasten betaald worden.

• Maak na de repetitie aangeraakte oppervlakken en deurklinken schoon met 

desinfecterende doekjes. Deze doekjes zijn in de studio aanwezig.

• Ga na de repetitie meteen naar huis en blijf niet hangen! 
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https://despiekfab5565.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZjb3JvbmFjaGVjay5ubCUyRm5sJTJGc2Nhbm5lciUyRg==&sig=32uDo5LeahiXnWnTCiQnJCUkftsFU88chhWdzMWo9xsg&iat=1636039552&a=%7C%7C1000290848%7C%7C&account=despiekfab5565%2Eactivehosted%2Ecom&email=dmyDJSsfEtgdCjO2gVxC5RwUnRnlmwiuCIJkd9A7F3A%3D&s=0fdda6dcf57f2fdc31224fee7c64122b&i=166A189A6A1056


MUZIEKLESSEN IN DE ROCKIT MUSIC STUDIO’S 
• Bij lessen/activiteiten aan kinderen waarbij aanwezigheid van de ouders/verzorgers niet 

noodzakelijk is, hanteren wij het ‘kiss and ride’-principe: ouders zetten de kinderen aan 
de straatkant af en komen ze hier ook weer ophalen - ouders/verzorgers wachten niet 
in het café, in het pand of op het plein.


• Indien bij lessen/activiteiten de aanwezigheid van ouders/verzorgers wel noodzakelijk 
is, komt er per kind slechts 1 ouder/verzorger mee.


• Arriveer niet ruim van te voren maar zo stipt mogelijk op de aanvang van de les.

• Docenten laten bij het ophalen van de sleutel bij de receptie een geldige QR-code zien 

in combinatie met een geldig legitimatiebewijs. 

• Probeer geen onnodige trapleuningen, deurklinken of andere objecten aan te raken.

• Bij aankomst op de gang van ROCKIT staat er desinfecterende gel klaar. Desinfecteer 

hiermee (nogmaals) je handen.

• Wanneer je 18 jaar of ouder bent laat je voor binnenkomst in je lokaal een geldige QR-

code in combinatie met een geldig legitimatiebewijs zien aan jouw docent. Een geldige 
QR-code houdt in dat je in de CoronaCheckApp een van de volgende opties kan laten 
zien als QR code:

• Een negatieve testuitslag van Testen Voor Toegang, maximaal 24 uur oud

• Een vaccinatiebewijs

• Een herstelbewijs van maximaal 180 dagen oud


• Wanneer jouw QR-code wordt goedgekeurd kun je het lokaal betreden en kan de les 
beginnen.


• Alle vocalisten gebruiken een eigen microfoon.

• Enkel de docent bedient versterkers en draait aan knoppen etc.

• Docent maakt na de les alle aangeraakte oppervlakken en deurklinken schoon met 

desinfecterende doekjes. Deze doekjes zijn in de studio aanwezig.

• Ga na de les meteen naar huis en blijf niet hangen! 

• Volg altijd de aanwijzingen van je docent of ander personeel op.


ROCKIT MUSIC PRODUCTIONS ZAL: 
• Zorg dragen voor extra schoonmaak van de studio’s.

• Elke studio voorzien van desinfecterende doekjes. 

• Er alles aan doen om musiceren op een veilige manier mogelijk te maken.
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ROCKIT MUSIC PRODUCTIONS STELT: 
• Hoofdhuurder aansprakelijk en verantwoordelijk voor het juist controleren van de 

geldige QR-codes bij zijn/haar bandleden in combinatie met een geldig legitimatie 
bewijs door middel van de daarvoor bestemde corona-scan app.  

• Hoofdhuurder aansprakelijk in geval van een corona besmetting door nalatigheid door 
Huurder, en/of een eventuele boete opgelegd door de overheid.  

IN ZUID57 - SAMENWERKING VAN HET HELE PAND 
SAMEN ZORGEN WE VOOR EEN VEILIG BEZOEK 

ROCKIT Music Productions is gevestigd in bedrijfsverzamelgebouw ZUID57. 

In ZUID57 zijn naast verschillende kleine bedrijven (kantoren) ook andere ‘culturele 
instellingen’ zoals Theater Dakota, JUMP en de Volksuniversiteit gevestigd. 


Om het gezamenlijk gebruik van ZUID57 zo veilig mogelijk te laten verlopen, hebben we 
met elkaar een aantal algemene afspraken gemaakt:

• Is een deelnemer/bezoeker of cursist ziek of heeft deze klachten; dan blijft men thuis. 

• We vragen onze bezoekers allemaal zo veel mogelijk thuis van het toilet gebruik te 

maken.

• Bij lessen/activiteiten aan kinderen waarbij aanwezigheid van de ouders/verzorgers niet 

noodzakelijk is, hanteren wij het ‘kiss and ride’-principe: ouders zetten de kinderen aan 
de straatkant af en komen ze hier ook weer ophalen - ouders/verzorgers wachten niet 
in het café, in het pand of op het plein. 


• Indien bij lessen/activiteiten de aanwezigheid van ouders/verzorgers wel noodzakelijk 
is, komt er per kind slechts 1 ouder/verzorger mee.


• Ook docenten en medewerkers blijven bij klachten thuis. 

• De bedrijven in ZUID57 die veel publiek ontvangen, onderhouden periodiek overleg en 

evalueren daarin de gang van zaken. Waaronder ook ROCKIT Music Productions.


CAFÉ ZUID57 
Ook in het café zijn de maatregelen merkbaar:

• Ook hier is het tonen van een geldige QR-code in combinatie met een geldig 

legitimatiebewijs voor het betreden van het café verplicht.


Café ZUID57 behoort tot Theater Dakota, wij hebben met ROCKIT Music Productions 
geen invloed op hun keuzes en richtlijnen.
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