
CORONA STATEMENT


PRSSPLY is serieus over Corona. Wij zijn gevestigd in het centrum van de eerste Corona 
golf in Nederland. Veghel en Meijerijstad zijn zwaar getroffen door het virus. Wij vinden het 
dan ook belangrijk om gepast en niet lichtzinnig met Corona om te gaan.


Toch denkt PRSSPLY dat we een manier gaan vinden om weer veilig te feesten. We 
hopen in de zomer van 2021 weer een “normaal” event te kunnen realiseren. Het 
uitgangspunt daarbij dat de veiligheid van elke bezoeker gewaarborgd moet kunnen 
worden binnen de maatschappelijke norm. Hoe dit precies in zijn werk gaat zal de 
komende maanden verder uitgekristalliseerd worden. Wij volgen de branchevereniging, de 
publicaties, de persberichten en alle relevante input nauwlettend.


In Nederland is de firma Fieldlab “as we speak” aan het testen om veilige events mogelijk 
te maken. Al deze test-events laten meer bezoekers toe dan PRSSPLY dat zal doen 
tijdens haar events. PRSSPLY gaat tot een maximum van 500 bezoekers met als doel 
exclusief te blijven en ook om een intieme sfeer te mogelijk te maken. Wij volgen de 
ervaringen en testen van Fieldlab op de voet en hopen dat er bruikbare oplossingen 
ontstaan.


WAT PASSEN WE TOE


PRSSPLY is voornemens om de veiligheidsmogelijkheden t.b.v. Corona ook toe te passen 
wanneer deze noodzakelijk en zinvol zijn. Een vaccinatie-paspoort en/of een recente 
negatieve testuitslag zou daartoe kunnen behoren. Daarnaast zijn er ontwikkelingen in de 
markt die praktisch inzetbaar zijn en met minimale impact uitvoerbaar zijn. Hierbij kun je 
denken aan het opnemen van temperatuur of een ademtest. Beide tests zijn op dit 
moment helaas nog niet accuraat genoeg maar geven wel al een indicatie. Andere en 
aanvullende opties zullen ontstaan in de vorm van het sneller testen op Corona. Ook hier 
zijn de ontwikkelingen op dit moment gaande. Tegen de tijd dat PRSSPLY haar eerste 
event organiseert zullen we vaststellen in welke vorm we de veiligheid kunnen en moeten 
garanderen.  


Al deze mogelijkheden gaan er op termijn voor zorgen dat er een praktisch haalbare 
aanpak komt om tot een veilig event te komen. PRSSPLY is nog niet bereid om te 
accepteren dat het nieuwe normaal het toekomstige normaal gaat worden. Wij geloven 
dat de mens een sociaal wezen is en niet zonder de sociale contacten wil en kan. Ook is 
een grote groep mensen bereidt enig risico te nemen wanneer dit “vrijheid” oplevert. Op 
termijn zullen we en willen we weer naar het oude normaal. 


Mocht ons Corona statement vragen op roepen dan horen wij dat graag. Tips zijn ook van 
harte welkom.




RESTITUTIE TICKETS 


PRSSPLY gaat er natuurlijk alles aan doen om haar events door te laten gaan. Mocht een 
evenement van PRSSPLY door Corona geen doorgang kunnen vinden zal PRSSPLY 
overgaan tot terugbetaling van de ticketkosten. PRSSPLY verstaat onder de ticketkosten 
het entreegeld voor het event. De servicefee van het ticketbureau (In het geval van 
PRSSPLY is dat het Nederlandse ticketbureau Entranz) kan helaas niet worden 
terugbetaald. Deze kosten bedragen €1,50 per ticket. Het is mogelijk dat bij betaling van 
het ticket transactiekosten door uw bank worden gerekend. Deze zijn betaald aan uw 
bank en kunnen wij niet terugvorderen. De kosten daarvan bedragen €0,50 eurocent per 
transactie.


TICKET INZETTEN VOOR DE VOLGENDE KEER

 
Het is mogelijk om uw ticket te bewaren voor het moment dat het event wel doorgaat. U 
betaald dan niets bij voor het eerst volgende PAKHUIS_15 dus ook niet wanneer de 
basisprijs van een ticket duurder is geworden. Die belofte doen wij.


DOORGANG EVENT?


PRSSPLY bepaald of een event zijn doorgang kan vinden. Dit doen wij op basis van ons 
eigen inzicht of op basis van een (dwingend) advies van de gemeente of de eventlocatie. 
Je mag er vanuit gaan dat wij er alles aan doen om onze evenementen door laten gaan. 


