
 

 

Dit protocol is van toepassing op alle evenementen onder begeleiding van Sales & Events Eye 

 

Protocol voor evenementen in Eye Filmmuseum 
 
Wat leuk dat jouw evenement in Eye gaat plaatsvinden. Wij kijken ernaar uit om jou en je gasten te 
verwelkomen. Voor ieders veiligheid hebben wij een aantal maatregelen getroffen. Dit document bevat 
de nodige informatie over wat jullie in Eye kunnen verwachten en wat wij van jullie verwachten. Zo 
zorgen wij gezamenlijk voor een plezierige, ontspannen en veilige ervaring voor iedereen die ons 
mooie gebouw aan het IJ bezoekt. 
 
De basisregels van Rijksoverheid gelden natuurlijk voor iedereen en kun je hier vinden. Voor het 
organiseren van het evenement is het goed om met een aantal aanvullende zaken rekening te 
houden.  
 
Wat kun je van ons verwachten? 
 

• De aangegeven eenrichtingsroutes in het gebouw leiden je naar de verschillende zalen, in- en 
uitgangen en toiletten.  

• De liften zijn door maximaal twee personen tegelijk te gebruiken.   

• Het reinigen van je handen met desinfecterende middelen is op diverse plekken mogelijk. 

• Wij voorzien je van de maximale capaciteiten per zaal en helpen je deze vorm te geven.  

• Je gasten kunnen bij aankomst in de zaal zonder zorgen een plekje uitkiezen, dankzij de 
placering in de filmzalen en het op 1,5 meter afstand geplaatste meubilair in de overige zalen. 

• Ons ventilatiesysteem zorgt ervoor dat er continu verse lucht het gebouw binnenkomt en dat 
de oude lucht naar buiten wordt geleid.  

• Onder andere deurklinken, trapleuningen en toiletten worden gedurende de dag regelmatig 
gereinigd.  

• Tijdens je evenement staat één van onze eventmanagers voor je klaar voor vragen over alle 
aspecten die met corona te maken hebben. 

 
Wat verwachten wij van jou? 
 

• De organisatie registreert alle aanwezige organisatoren, gasten en crew met voor- en 
achternaam op een deelnemerslijst. Deze lijst wordt uiterlijk één werkdag van tevoren met ons 
gedeeld en wordt maximaal twee weken door ons bewaard.  

• Voorafgaand aan het evenement stellen jullie de triagevragen aan alle aanwezigen. Op de 
dag van het evenement worden deze vragen bij het ontvangst opnieuw gesteld.  

• Vanuit de organisatie is er minstens één persoon aanwezig die de gasten begeleidt in het 
navolgen van de (basis)regels. Deze persoon is ons aanspreekpunt voor alle aspecten die 
met corona te maken hebben. 

 
Meer informatie over een veilig bezoek aan Eye voor de reguliere bezoeker kun je op onze website 
vinden. Voor meer informatie over de algemene protocollen van de eventbranche kun je het protocol 
van EventPlatform raadplegen.  
 
Mocht je naast het evenement een bezoek willen brengen aan een film, de tentoonstelling, Eye bar-
restaurant of de winkel, dan kun je het beste vroegtijdig een plek reserveren zodat je verzekerd bent 
van een plek. Dit kan via onze website.  
 
Wij kijken ernaar uit je binnenkort te ontvangen en wensen je alvast een inspirerend evenement toe. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/basisregels
https://www.eyefilm.nl/bezoek/plan-je-bezoek
https://www.eventplatform.nl/media/e5jgqb3w/protocol-voor-zakelijke-bijeenkomsten-versie-19-januari-2021.pdf
https://www.eventplatform.nl/media/e5jgqb3w/protocol-voor-zakelijke-bijeenkomsten-versie-19-januari-2021.pdf
https://www.eyefilm.nl/nl

