
Aanmelden voor een test via testen voor toegang. 
 
Als u zichzelf niet heeft laten vaccineren zijn we genoodzaakt in plaats van een 
vaccinatiebewijs, u te vragen naar een negatieve Corona test. Via dit stappenplan leggen we 
u uit hoe u zichzelf kunt aanmelden voor een test via de website 
www.testenvoortoegang.org. 
 
Eenmaal aangekomen op de website zit u een grote groene knop met de test “maak een 
afspraak”. Als u daarop heeft geklikt heeft de website wat gegevens van u nodig. Allereerst 
de vraag “waar wilt u zich voor laten testen. Onder deze vraag vindt u een klein balkje met 
subtiel de tekst “Kies activiteit type”. Wanneer u op dit balkje klikt krijgt u verschillende 
opties waarvoor u zich kunt laten testen. U mag hier “Voorstelling of concert” aanklikken. 
Het kan zijn dat deze niet meteen in beeld is, in dat geval scrolled u iets naar beneden om 
hem te vinden.  
 
Als u dat gedaan heeft wordt u gevraagd of u corona gerelateerde klachten heeft. Als u 
corona gerelateerde klachten heeft, kunt u zich helaas niet laten testen via testen voor 
toegang. U zult dan contact op moeten nemen met de GGD voor een corona test.  
Als u die niet heeft, klikt u nee aan. De pagina zit er nu als volgt uit.  
 

  
 
Misschien even handig om te melden dat ‘Vrouwen van de Wereld’ GEEN evenement code 
heeft. Hier hoeft u dan dus ook niks mee te doen. 
 
 
  



Vervolgens wil testen voor toegang weten wanneer uw evenement plaats vindt. Vul in het 
bovenste balkje de datum van uw kaartje in. Als u dat gedaan heeft vraagt testen voor 
toegang naar de tijd van uw voorstelling. Deze mag u dus ook corresponderend met uw 
voorstelling invoeren. Zie hieronder nogmaals de tijden: 
 
18 septembe r2021 – 20:00 
19 september 2021 – 14:00 
22 september 2021 – 20:00 
25 september 2021 – 20:00 
26 september 2021 – 14:00 
29 september 2021 – 20:00 
2 Oktober 2021 – 20:00 
3 Oktober 2021 – 20:00 
 
Als alles is ingevuld zou uw pagina er dan ongeveer zo uit moeten zien. 
 

 
 
Wees er alert op dat dat deze voor iedereen anders kan zijn. Het bovenstaande is slechts 
een voorbeeld, vul deze in aan de hand van uw voorstelling.  
 
 
Dan vraagt testen voor toegang waar u zich wilt laten testen. Vul hier simpel uw gewenste 
locatie in wat voor u het beste uitkomt.  
 
Heeft u dat eenmaal gedaan krijgt u de optie om een test dag te kiezen.  
Belangrijk om te vertellen is dat de testuitslag is 24 uur geldig. Dus je moet je binnen 24 uur 
voor de aanvang van de laten testen. Je kan je tot uiterlijk twee uur voor aanvang laten 
testen.  
 



Om het risico zo klein mogelijk te houden raden wij aan om zo kort mogelijk voor aanvang 
van de activiteit/het evenement je te laten testen. Er wordt geadviseerd 5 dagen na het 
evenement ook een zelftest te doen. 
 
Als u een testdag gekozen heeft, krijgt u de verschillende beschikbare tijden en locaties bij in 
de buurt te zien. Het enige wat u hoeft te doen is een tijd en locatie uit te kiezen die voor u 
het beste past. Klik op het blokje met het tijdstip en locatie en als u dat gedaan heeft kunt u 
onderaan de pagina klikken op de knop “verder”. 
 
 
Als u op verder geklikt heeft, vraagt testen voor toegang u om uw mobiele telefoonnummer. 
Dit is ervoor om te zorgen dat testen voor toegang een juiste vorm van contact heeft, mocht 
de uitslag van uw test bekend zijn. U kunt hier dus gewoon uw nummer in voeren en om 
deze te versificeren. U krijgt dan op het telefoonnummer dat u zojuist heeft ingevoerd een 6 
cijferige code toegestuurd. Deze ontvangt u vrijwel direct. Als u hem binnen heeft kunt u 
deze invoeren in het invulveld dat op uw scherm te zien is.  
 
Als dat eenmaal rond is kunt u door naar de laatste pagina.   
 
 
De laatste pagina spreekt vrij voor zich. 
 
U wordt hier gevraagd om uw gegevens in te vullen. Zoals uw voornaam, eventueel 
tussenvoegsel en uw achternaam, geboortedatum en uw email adres. Als u dat gedaan 
heeft hoeft u alleen nog maar akkoord te gaan met de algemene voorwaarde via testen voor 
toegang en uw afspraak is gemaakt.  
 
 


