
Stap 1 Hallo, welkom bij CoronaCheck. Via deze weg kunt u uw coronabewijzen op papier 
aanvragen. We vragen u zo meteen om uw Burger Service Nummer en uw postcode in te 
voeren. Uw Burger Service Nummer staat op uw paspoort, rijbewijs en identiteitskaart. De 
postcode moet zijn van het woonadres waarop u bent ingeschreven bij de gemeente. Vanuit 
veiligheidsoverwegingen worden coronabewijzen niet naar andere adressen toegestuurd. 
 

Stap 2 Toets 1 voor het direct aanvragen van uw coronabewijs per post. Toets 9 als u hierbij 
ondersteuning wilt van een medewerker. Onze medewerkers zijn beschikbaar op werkdagen 
van 8:30 tot 17.00 uur. En op zaterdag van 9:00 tot 21:00 uur. [wacht max 10s, dan herhaal 
stap 2] 

Stap 3 DTMF 1: door naar stap 4 

DMTF 9 : doorschakelen naar [079 8904 725] 

Stap 4 Toets na de piep uw 9-cijferige Burger Service nummer in. *Piep* [ontvangen 9 dtmf codes, 
als na 10s nog geen invoer dan herhaal stap 4 (max 3 keer, daarna stap 13)] 
 

Stap 5 [uitvoeren 11-proef op BSN]  
 

Stap 6 [als 11-proef faalt] Uw BSN nummer is niet correct, probeert u het opnieuw [loop terug naar 
stap 4, na 4x falen naar stap 13] 
 

Stap 7 [als 11-proef correct is] Het BSN nummer dat u heeft ingevoerd is: [voorlezen ingevoerde 
nummer] 
 

Stap 8 Is dit correct? Toets dan 1. [door naar stap 9]. Is dit niet correct? toets dan 2. [dtmf 2: door 
naar stap 4. wacht max 10s op antwoord, dan herhaal stap 8] 
 

Stap 9 Toets nu de vier cijfers van uw postcode in. [ontvangen 4 dtmf codes, dan door naar stap 
10., als na 10s nog geen 4 cijfers dan loop naar stap 9 (max 3 keer, daarna stap 13)]  
 

Stap 10 Wij hebben de volgende postcode ontvangen: [voorlezen ingevoerde vier cijfers]  
 

Stap 11 Is dit correct? Toets dan 1. [door naar stap 12] Is dit niet correct? toets dan 2. [door naar stap 
9, na 4x falen naar stap 13] 
 

Stap 12 We hebben uw gegevens in goede orde ontvangen. Op basis van uw BSN en postcode 
kijken we in de CoronaCheck systemen naar uw coronabewijzen. Indien aanwezig, ontvangt 
u deze binnen enkele dagen per post op het huisadres waarop u staat ingeschreven bij de 
gemeente. Vanuit veiligheidsoverwegingen worden coronabewijzen niet naar andere 



adressen toegestuurd. Als de combinatie BSN en postcode niet overeenkomt ontvangt u 
geen bericht. De verbinding wordt nu verbroken 

Stap 13 Wilt u wellicht ondersteuning van een medewerker? Toets dan 9. Onze medewerkers zijn 
beschikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17.00 uur. En op zaterdag van 9:00 tot 21:00 uur. 
[wacht max 10 s, daarna : “we hebben geen invoer ontvangen, de verbinding wordt nu 
verbroken”] 

DMTF 9 : doorschakelen naar [079 8904 725] 

 
 
X. De verbinding wordt nu verbroken 
 
X2. Wij hebben geen geldige invoer ontvangen. 
 
X3.  Probeert u het nogmaals. 
 
X4. Getallen 0 t/m 9 


