
Bewijs voor in
Nederland

Bezoek je locaties of activiteiten binnen Nederland?
Gebruik dan dit coronabewijs.

Instructies

1. Print dit coronabewijs op A4 (mag in zwart-wit)

2. Neem een geldig identiteitsbewijs mee naar de
activiteit

3. Laat je coronabewijs en je identiteitsbewijs (en
eventueel ook je toegangskaartje) zien bij de ingang

Coronatoegangs-
bewijs

Initialen: L. I.
Geboortedag: 09 MEI
Geldig vanaf: 11-10-2021, 01:00 (GMT+1)
Geldig tot: 11-10-2022, 01:00 (GMT+1)

Bovenstaande gegevens hoef je niet te laten zien bij
de ingang.

Gegevens

VRAGEN?

Bekijk de meestgestelde vragen op
www.coronacheck.nl of stuur een e-mail naar
helpdesk@coronacheck.nl of bel naar 0800-1421
(gratis)



Internationaal
bewijs

Reis je buiten Nederland? Gebruik dan dit EU
Digitaal Corona Certificaat (DCC).

Bekijk voor vertrek welke test-, herstel- of
vaccinatiebewijzen geldig zijn in het land dat je

bezoekt: https://reopen.europa.eu/nl

Instructies

1. Print dit coronabewijs op A4 (mag in zwart-wit)

2. Neem een geldig identiteitsbewijs mee op reis

3.  Laat het vaccinatiebewijs zien aan de buitenlandse
grens of als er in andere landen om gevraagd wordt

Dit papieren bewijs is geldig tot:
11-10-2022
Daarna kan je een nieuw papieren bewijs maken van je
vaccinatie op coronacheck.nl

Vaccinatiebewijs ACHTERNAAM EN VOORNAMEN
SURNAME(S) AND FIRST NAME(S)

GEBOORTEDATUM
DATE OF BIRTH (DD-MM-YYYY)

ZIEKTEVERWEKKER
DISEASE TARGETED

VACCIN
VACCINE

TYPE VACCIN
VACCINE MEDICINAL PRODUCT

PRODUCENT
VACCINE MANUFACTURER

DOSIS
NUMBER IN SERIES OF DOSES

VACCINATIEDATUM
DATE OF VACCINATION (DD-MM-YYYY)

GEVACCINEERD IN
COUNTRY OF VACCINATION

AFGEVER CERTIFICAAT
CERTIFICATE ISSUER

UNIEK CERTIFICAATNUMMER / UNIQUE CERTIFICATE IDENTIFIER

URN:UCI:01:NL:YUZVMBYXZZD2FC63LQBN42#M

Ingelse, Leon Kornelis

09-05-1995

COVID-19

Pfizer (Comirnaty)

SARS-CoV-2 mRNA vaccine

Biontech Manufacturing GmbH

1 / 1

30-08-2021

NL

Ministry of Health,
Welfare and Sport

Dit certificaat is geen reisdocument. Het wetenschappelijk bewijs met betrekking tot
COVID-19-vaccinaties, -tests en -herstel blijft zich verder ontwikkelen, ook met betrekking
tot nieuwe zorgwekkende varianten. Gelieve alvorens een reis te maken, te controleren
welke volksgezondheidsmaatregelen en bijbehorende beperkingen op de plaats van
bestemming van toepassing zijn.
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Vaccination certificate


