
INLOOPSPREEKUREN PER DORP (VERVOLG)

DIEREN

Maandag t/m vrijdag, tijdens openingsuren bibliotheek 

Bibliotheek Dieren, Ericaplein 5 Dieren 

Maandag 9.30 - 11.30 uur

Formulierenhulp Humanitas, Vd Duyn van Maasdamstraat 63 Dieren

Maandag 13.00 - 16.00 uur

Informatiepunt Incluzio, Ericaplein 5 Dieren

Dinsdag 13.00 - 16.00 uur

Informatiepunt Incluzio, Vd Duyn van Maasdamstraat 31 Dieren

Woensdag 13.00 - 16.00 uur

Informatiepunt Incluzio, Ericaplein 5 Dieren

Donderdag 10.30 - 12.30 uur

Informatiepunt digitale overheid, Ericaplein 5 Dieren

Donderdag 13.00 - 16.00 uur

Informatiepunt Incluzio, Wilhelminaweg 78 Dieren

Vrijdag 13.00 - 16.00 uur

Informatiepunt Incluzio, Ericaplein 5 Dieren

Deze folder is een samenwerking van gemeente Rheden, Deze folder is een samenwerking van gemeente Rheden, 

gemeente Rozendaal, Incluzio, Humanitas, Bibliotheek gemeente Rozendaal, Incluzio, Humanitas, Bibliotheek 

Veluwezoom, STOER, MVT en COSBO. Veluwezoom, STOER, MVT en COSBO. 

INLOOPSPREEKUREN PER DORP

VELP

Maandag t/m vrijdag, tijdens openingsuren bibliotheek

Bibliotheek Velp, Den Heuvel 32 Velp

Maandag 14.00 - 17.00 uur 

Informatiepunt Incluzio, Den Heuvel 32 Velp

Dinsdag 14.00 - 17.00 uur 

Informatiepunt Incluzio, Den Heuvel 32 Velp

Woensdag 13.30 - 15.30 uur

Formulierenhulp Humanitas, Heeckerenstraat 201 Velp

Donderdag 9.00 - 12.00 uur 

Informatiepunt Incluzio, Schoolstraat 12 Velp

Vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Informatiepunt Incluzio, Heeckerenstraat 201 Velp

ROZENDAAL

Laatste woensdag van de maand, 10.00 - 12.00 uur

Informatiepunt Incluzio, Serre Kerklaan 15 Rozendaal

RHEDEN

Dinsdag 13.30 - 16.00  uur

Informatiepunt Incluzio, Burg. B. v. Leeuwenplein 3 Rheden

Woensdag 13.30 - 16.00 uur

Informatiepunt Incluzio, Burg. B. v. Leeuwenplein 3 Rheden

Donderdag 9.30 - 11.30 uur

Formulierenhulp Humanitas, Burg. B. v. Leeuwenplein 3 Rheden

Donderdag 13.30 - 16.00 uur

Informatiepunt Incluzio, Burg. B. v. Leeuwenplein 3 Rheden

>>>

In de strijd tegen het oplaaiende coronavirus is het In de strijd tegen het oplaaiende coronavirus is het 

coronatoegangsbewijs op steeds meer plekken coronatoegangsbewijs op steeds meer plekken 

verplicht. Bijvoorbeeld voor evenementen, horeca, verplicht. Bijvoorbeeld voor evenementen, horeca, 

sport en dagjes uit. sport en dagjes uit. 

Bezoekers mogen alleen naar binnen zonder corona-Bezoekers mogen alleen naar binnen zonder corona-

gerelateerde gezondheidsklachten en met een geldig gerelateerde gezondheidsklachten en met een geldig 

coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs. coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs. 

WEGWIJZER 

CORONA



CORONACHECK

Met de CoronaCheck bewijs je dat je gevaccineerd of negatief Met de CoronaCheck bewijs je dat je gevaccineerd of negatief 

getest bent. Of dat je eerder corona hebt gehad. Je kunt de getest bent. Of dat je eerder corona hebt gehad. Je kunt de 

CoronaCheck gebruiken voor toegang tot bepaalde plekken. CoronaCheck gebruiken voor toegang tot bepaalde plekken. 

CoronaCheck maakt van jouw vaccinatie of testuitslag een CoronaCheck maakt van jouw vaccinatie of testuitslag een 

QR-code. Dat is jouw bewijs. Die QR-code wordt gecheckt QR-code. Dat is jouw bewijs. Die QR-code wordt gecheckt 

voordat je toegang krijgt. CoronaCheck maakt twee QR-codes: voordat je toegang krijgt. CoronaCheck maakt twee QR-codes: 

één voor Nederland en een internationale. In het buitenland één voor Nederland en een internationale. In het buitenland 

gebruik je de internationale QR-code. Een bewijs op papier is gebruik je de internationale QR-code. Een bewijs op papier is 

handig als je geen smartphone hebt.handig als je geen smartphone hebt.

HOE KRIJG IK EEN QR-CODE?

ZELF PRINTEN 

 1 Ga naar de website CoronaCheck.nl.

2 Zet een vinkje bij de privacyverklaring en klik op Volgende.

3 Klik op het juiste type bewijs; een vaccinatiebewijs, 

herstelbewijs of testbewijs.

4 Log in met DigiD. Heb je geen smartphone met DigiD-

app, dan kun je de controlecode per sms naar een mobiele 

telefoon laten sturen. Heb je geen DigiD, dan zul je die eerst 

moeten aanvragen. Deze procedure kost 3 werkdagen.

5 Je vaccinatie- of testgegevens verschijnen in beeld. 

Klik op Maak Bewijs.

6 Klik op Open PDF.

7 Print de pdf met de QR-code die je nodig hebt. 

IK HEB GEEN DIGID, SMARTPHONE OF COMPUTER MET 

PRINTER

Heb je zelf geen DigiD, smartphone of computer met printer? 

Dan kun je een coronabewijs op papier thuisgestuurd krijgen. 

Een bewijs dat je in de afgelopen 24 uur negatief bent getest, 

kan niet per post worden gestuurd.

CORONABEWIJS OP PAPIER AANVRAGEN 

 1 Zoek je burgerservicenummer (BSN) op. 

Dit staat in je paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. 

2 Bel 0800-1421 of 0800-1351 en geef aan dat je een papieren 

bewijs wilt. 

3 Je ontvangt het coronabewijs binnen 5 werkdagen per post. 

4 Maak voor de zekerheid een kopie van het bewijs en bewaar 

het origineel thuis.

5 Problemen? Kijk dan op www.rijksoverheid.nl.

BOOSTERVACCINATIE

De boostervaccinatie is een prikkel voor het afweersysteem 

om de bescherming tegen corona te versterken. Door de snelle 

verspreiding van de omikron-variant, is het van groot belang 

dat iedereen die gevaccineerd is, een boostervaccinatie neemt. 

Je kunt een afspraak maken als je geboortejaar aan de beurt is. 

Ben je aan de beurt voor een boostervaccinatie? Maak dan via 

de website een afspraak. Dat is makkelijk, veilig en snel. 

Dat gaat als volgt:  

1 Ga op een computer of tablet naar: 

www.coronavaccinatie-afspraak.nl. 

2 Klik op Ik wil me laten vaccineren en vervolgens op 

Maak een afspraak. 

3 Beantwoord een paar vragen en voer je geboortejaar in. 

Na het invullen van een antwoord klik je telkens op 

Volgende om verder te gaan.

4 Klik op Maak een afspraak en log in met je DigiD.

5 Voer je postcode in, kies een priklocatie en een datum. 

6 Vul je mobiele telefoonnummer en je e-mailadres in voor het 

ontvangen van een bevestiging. Als je geen mobiele telefoon 

hebt, laat je het veld voor je telefoonnummer leeg. 

7 Controleer je gegevens, schrijf de afspraak voor jezelf op 

en maak de afspraak defi nitief door op Bevestigen te klikken. 

BOOSTERVACCINATIE TELEFONISCH AANVRAGEN 

Maak je liever telefonisch een afspraak? Wacht dan op de 

uitnodigingsbrief. Heb je de uitnodigingsbrief ontvangen, 

dan kun je telefonisch een afspraak inplannen. 

Dit kan dagelijks tussen 08.00 en 20.00 uur. Het is erg druk, 

dus houd rekening met wachttijden.

CORONACHECK BIJWERKEN

Wist je dat je - als je de booster hebt - deze ook weer Wist je dat je - als je de booster hebt - deze ook weer 

zelf moet toevoegen aan de QR-code? zelf moet toevoegen aan de QR-code? 

Ga daarvoor naar je CoronaCheck en stel via de DigiD Ga daarvoor naar je CoronaCheck en stel via de DigiD 

de nieuwe gegevens in.de nieuwe gegevens in.

HET LUKT ME NIET, 
WAAR KAN IK HULP KRIJGEN? 

Mocht het je niet lukken om een CoronaCheck, QR-code of 

afspraak voor een boostervaccinatie te maken, dan is hulp 

voorhanden. Op verschillende plekken en dagen staan er in 

de gemeente Rheden en Rozendaal mensen voor je klaar 

om je van dienst te zijn (zie de lijst op de volgende pagina’s). 

Ben je niet in de gelegenheid om naar een inloopspreekuur 

te komen, dan kun je contact opnemen met MVT op werk-

dagen tussen 9.30 en 11.30 uur via telefoonnummer 

026 - 370 70 70.
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Informatiepunt Incluzio, Heeckerenstraat 201 Velp

ROZENDAAL

Laatste woensdag van de maand, 10.00 - 12.00 uur

Informatiepunt Incluzio, Serre Kerklaan 15 Rozendaal

RHEDEN

Dinsdag 13.30 - 16.00  uur

Informatiepunt Incluzio, Burg. B. v. Leeuwenplein 3 Rheden

Woensdag 13.30 - 16.00 uur

Informatiepunt Incluzio, Burg. B. v. Leeuwenplein 3 Rheden

Donderdag 9.30 - 11.30 uur

Formulierenhulp Humanitas, Burg. B. v. Leeuwenplein 3 Rheden

Donderdag 13.30 - 16.00 uur

Informatiepunt Incluzio, Burg. B. v. Leeuwenplein 3 Rheden

>>>

In de strijd tegen het oplaaiende coronavirus is het In de strijd tegen het oplaaiende coronavirus is het 

coronatoegangsbewijs op steeds meer plekken coronatoegangsbewijs op steeds meer plekken 

verplicht. Bijvoorbeeld voor evenementen, horeca, verplicht. Bijvoorbeeld voor evenementen, horeca, 

sport en dagjes uit. sport en dagjes uit. 

Bezoekers mogen alleen naar binnen zonder corona-Bezoekers mogen alleen naar binnen zonder corona-

gerelateerde gezondheidsklachten en met een geldig gerelateerde gezondheidsklachten en met een geldig 

coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs. coronatoegangsbewijs en identiteitsbewijs. 

WEGWIJZER 

CORONA


