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WELKOM; wij zijn heel blij dat we in Alkmaar toch ook dit jaar weer een prachtig toernooi kunnen 
neerzetten. 

Wij wensen u heel veel tennis plezier! 

 

In verband met COVID-19 is het noodzakelijk van alle spelers/bezoekers contactgegevens te ontvangen. Deze 
bewaren wij voor een periode van 21 dagen ivm mogelijk nodig contact met u op later tijdstip.  

Bezoek datum  

Naam  

Adres  

Telefoon  

Mail adres  

 

Conform de voor dit jaar opgelegde regels van de ITF verzoeken wij u de volgende vragen in te vullen 
teneinde uzelf en anderen waaronder de spelers te beschermen: 

Heeft u last van hoesten / keelpijn / neusverkoudheid?         JA ⃝       NEE ⃝ 

Bent u sinds kort kortademig bij rust/inspanning of is dit erger geworden?         JA ⃝       NEE ⃝ 

Heeft u een temperatuur boven de 38 graden?  
Bij enig vermoeden van onze kant: Graag uw akkoord voor het opmeten van uw 
temperatuur en voor gebruik van de meetgegevens.  

JA ⃝ 

JA ⃝       

NEE ⃝ 

NEE ⃝ 

Bent u sinds kort kortademig bij rust/inspanning of is dit erger geworden?         JA ⃝       NEE ⃝ 

Heeft u recent verlies/verandering van reuk en/of geur? JA ⃝       NEE ⃝ 

Heeft u pijn achter de ogen of ontstoken ogen?    

Heeft u een huisgenoot/partner met bovenstaande klachten OF met Corona en/of die 
in thuis isolatie zit? 

JA ⃝       NEE ⃝ 

Bent u zelf de afgelopen 2 weken positief getest op Corona JA ⃝       NEE ⃝ 

Bent u de afgelopen 14 dagen terug gekomen uit een land met code Rood of Oranje? JA ⃝       NEE ⃝ 

 

Ik verklaar bovenstaand naar waarheid te hebben ingevuld en ga akkoord met het bewaren van mijn 
gegevens gedurende 21 dagen. 

 

Handtekening:       Datum: 

  



 
ITF WorldTennis Tour Alkmaar 2020 

WELCOME; we are very happy that we can still put on a wonderful tournament in Alkmaar this year. 

We wish you lots of tennis fun and success! 

 

In connection with COVID-19, it is necessary to receive contact information from all players/visitors. We will 
keep these for a period of 21 days due to possible necessary contact with you at a later date.  

Visit date  

Name  

Address  

Phone  

Mail address  

 

In accordance with the RULES of the ITF imposed this year, we ask you to fill in the following questions in 
order to protect yourself and others  including the  players:   

Do you suffer from coughing/sore throat/nose cold?         YES ⃝       NEE ⃝ 

Have you been short of breath at rest/exertion or has this gotten worse?         YES ⃝       NEE ⃝ 

Do you have a temperature above 38 degrees?  
If  there is any suspicion on our part: Please agree to measure your temperature and 
use the measurement data. 

YES ⃝ 

YES ⃝ 

NO 

NO 

Have you been short of breath at rest/exertion or has this gotten worse?         YES ⃝       NEE ⃝ 

Have you recently lost/change of smell and/or smell? YES ⃝       NEE ⃝ 

Do you have pain behind the eyes or inflamed eyes?    

Do you have a roommate/partner with the above complaints OR with Corona and/or 
who is in home isolation? 

YES ⃝       NEE ⃝ 

Have you tested positive for Corona in the last 2 weeks YES ⃝       NEE ⃝ 

Have you come back from a country with code Red or Orange in the last 14 days? YES ⃝       NEE ⃝ 

 

I declare that I have filled in the above truthfully and agree to file my data for 21 days:  

Signature:       Date: 

 


