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BOVAG Veelgestelde vragen over 

BOVACi evenementen 
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VRAAG: 
Waarom organiseert BOVAG nu al weer evenementen? 

? 
Á 

AnTWOORD: 
BOVAG mgoniseert jomlijks vele evenementen voor leden (en reloties) met ols doel leden te inspireren, 

informeren en verbinden. Dot log uiteromd een tijd long stil mom nom de versoepelde mootregelen von 

de overheid is BOVAG weer begonnen met het mgoniseren von evenementen. Uiteromd houden wij 

ons strikt oon de 1,5 meter ofstond en ondere voorschriften en doen wij er olies oon om uw veiligheid 

te wombmgen. 
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VRAAG: 
Wat is het maximaal aantal personen dot mag 
komen op de BOVAG evenementen? 

0 
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AnTWOORD: 

■ 

Per 1 juli stoot de overheid somenkomsten tot moximool 1OO personen weer toe. 

Dit geldt voor de besloten (b2b) evenementen. Per locotie en zool stellen we vost wot het moximole 

oontol personen is wot post gegeven de vereiste 1,5 meter ofstond. 

,--0-i ________ ? � 
■ 

VRAAG: 
Wat zijn besloten (b2b) evenementen? 

AnTWOORD: 
Dit zijn kort gezegd evenementen die niet vrij toegonkelijk zijn voor publiek en die veelol plootsvinden 

op een evenementenlocotie. Denk oon bedrijfsfeesten, bijeenkomsten voor genodigden, congressen 

voor een specif1eke groep personen. 

Handige links: 
https://mijn.bovog.nl/cmono 

https://mijn.bovog.nl/octueel/nieuws 

https://mijn.bovog.nl/octueel/evenementen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/cmonovirus-covid-19 

https://mijn.bovag.nl/corona
https://mijn.bovag.nl/actueel/nieuws
https://mijn.bovag.nl/actueel/evenementen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19


https://mijn.bovag.nl/actueel/nieuws
https://mijn.bovag.nl/corona
https://mijn.bovag.nl/actueel/nieuws
https://mijn.bovag.nl/actueel/evenementen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19
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VRAAG: 
Hoe zorgen locaties voor een veilige omgeving? 

AnTWOORD: 
Alle locoties zijn zorgvuldig dom BOVAG uitgezocht en voldoen oon olie eisen von de overheid. De 

locoties zijn voorzien von desinfectie polen, looproutes en bewegwijzering, luchtventilotie en extrn 

schoonmook. 
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VRAAG: 

■ 

moet ik mij aanmelden of afmelden voor een BOVAG 
evenement? 

AnTWOORD: 
Voor elke bijeenkomst is er een online inschrijfformulier zools u von ons gewend bent. Het is belongrijk 

dot u von tevoren bent oongemeld voor de bijeenkomst, omdot er vook een moximum zit oon het 

oontol personen dot wij kunnen ontvongen. Bent u verhinderd? meld u don of dom een moil te sturen 

nom events@bovog.nl. Zodot wij uw plekje eventueel oon een ondere geïnteresseerde kunnen 

geven. Bent u er niet zeker von of u oongemeld stoot? moil don nom events@bovog.nl. 

Het is heloos niet mogelijk om de bijeenkomst te bezoeken zonder oonmelding. 

Kijk op: https://mijn.bovog.nl/octueel/evenementen om u oon te melden voor een bijeenkomst . 
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VRAAG: 
Wat moet ik doen als ik no het bezoeken van een 
BOVAG-evenement gezondheidsklachten krijg? 

AnTWOORD: 

■ 

mijd sociool contoct. Bel olleen met de huisarts ols de klochten verergeren (meer don 38 graden koorts 

en moeite met odemholen) en u medische hulp nodig heeft. Wilt u een cmonotest doen? Bel don met 

0800-1202. Bent u positief getest loot het BOVAG weten vio events@bovog.nl. 

Handige links: 
https://mijn.bovog.nl/cmono 

https://mijn.bovog.nl/octueel/nieuws 

https://mijn.bovog.nl/octueel/evenementen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/cmonovirus-covid-19 
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