
9 februari 2021

Avondklok: blijf binnen
Geldig tot 3 maart 04.30 uur

Vanaf 23 januari 9 uur in de avond tot 10 februari half 5 in de ochtend geldt in Nederland een avondklok. In de periode geldt:

Avondklok
21.00 - 04.30 uur Blijf thuis Ontvang  

geen gasten
Alleen met verklaring  

of geldige reden buiten
Alleen met verklaring of geldige reden buiten

Verklaring geprint  
of op telefoon bij je

Er wordt op geldige 
reden gecontroleerd

Boete bij 
overtreding

Geldige reden waarbij een verklaring verplicht isDe eigen verklaring kun je downloaden op www.rijksoverheid.nl/
avondklok. Print de eigen verklaring of bewaar deze op je telefoon.

Eigen verklaring

Download de  
eigen verklaring op  

rijksoverheid.nl/ 
avondklok en  
vul deze in.

Print de verklaring 
uit of bewaar deze 

op je telefoon.

Bij noodzakelijke zorg voor jezelf, of iemand anders of een dier moet je een eigen verklaring meenemen

Noodzakelijke 
zorg voor: Jezelf Anderen Dieren

Als je op het MBO of hoger onderwijs zit en een examen moet 
afleggen moet je een eigen verklaring meenemen

Mbo en hoger 
onderwijs Examen

Als je onderweg bent vanwege een uitvaart moet je een eigen verklaring 
en een uitnodiging bij je hebben

Onderweg
Onderweg vanwege 

een uitvaart
Onderweg van of 
naar de rechtbank

Uitnodiging of 
 oproep meenemen

Als je onderweg bent van of naar de rechtbank moet je een oproep meenemen en een eigen verklaring

Reis naar  
het  buitenland

Met een geldig 
reisdocument

Werkgevers-
verklaring Werk

Onderweg 
 vanwege je werk

Je krijgt een verklaring 
van je werkgever

Neem ook altijd een 
eigen verklaring mee

Wanneer je op reis gaat naar het buitenland tijdens de avondklok 
moet je een eigen verklaring meenemen en je ticket kunnen laten zien

Wanneer je onderweg bent vanwege je werk krijg je van je 
werkgever een verklaring mee. Je moet dan ook altijd een 
eigen verklaring meenemen.

Geldige reden waarbij geen verklaring nodig is

Als je in je eentje de hond 
aangelijnd gaat uitlaten

Als je een ongeluk hebt gehad Als je pech op de weg hebt Als er een noodsituatie in huis is Als je een medisch spoed-
geval hebt

Hond Aangelijnd uitlaten 
en ga alleen

Noodgeval
zoals: Ongeluk Pech Noodsituatie 

in huis
Medisch

spoedgeval

Basisregels

Houd afstand

Houd 1,5 meter afstand

Is het druk?
Ga dan weg

Nies en hoest
in je elleboog Was je handen Werk thuis,  

tenzij dat niet kan
Draag een mondkapje

waar verplicht

Draag een 
mondkapje 
waar 
verplicht

Meer informatie en verklaringen:
rijksoverheid.nl/avondklok

of bel 0800-1351

alleen samen krijgen we corona onder controle

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/avondklok?utm_campaign=coronavirus&utm_source=rijksoverheid.nl/avondklok&utm_medium=redirect

