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Bezoekvoorwaarden 

 

1. Bezoekers moeten zich houden aan de aanwijzingen van de medewerkers.  

2. Bezoekers betalen de gepubliceerde entreegelden en consumptieprijzen. 

3. "Vrienden van het museum" hebben, samen met één introducé, gratis 

toegang op vertoon van hun “Vriendenkaartje”. 

4. Bezitters van de Museumkaart hebben gratis toegang. 

5. Bij speciale acties en evenementen kunnen aangepaste entreeprijzen 

gelden.  

6. Bij groepsbezoek is 1 begeleider per 15 bezoekers vrijgesteld van 

entreegeld. 

7. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen alleen onder begeleiding van een 

volwassene de expositiezalen betreden. 

8. Individuele bezoekers mogen zich alleen met toestemming van de 

rondleider en de leider van de groep, aansluiten bij een groep die 

rondgeleid wordt. 

9. Indien het onmogelijk is groepsbezoekers te bieden wat is afgesproken 

(bijvoorbeeld door ziekte van een rondleider), biedt het museum hen een 

gratis vervangend en gelijkwaardig bezoek aan. Eventuele onkosten van de 

groep worden echter niet vergoed door het museum. 

10. In het museum is roken verboden. 

11. Huisdieren hebben geen toegang tot het museum.  

12. Het museum behoudt alle auteursrechten op de museale opstellingen, 

beeldmateriaal en documenten. 

13. Museale objecten mogen niet worden verplaatst of aangeraakt zonder 

toestemming van het bestuur of de conservatoren van het museum. 

14. Alle gemeentelijke en politieverordeningen zijn van kracht.  

15. Open vuur is verboden in het museum en op het terrein rond het museum. 

16. Het museum stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing van, of schade 

aan eigendommen van medewerkers of bezoekers, voertuigen inbegrepen.  

17. Het museum aanvaardt géén aansprakelijkheid voor personen. 

18. Het gebruik van consumpties is slechts toegestaan aan bezoekers van het 

museum en aan medewerkers van het museum.  

19. Groepsbezoek aan de ontvangstruimte is slechts toegestaan in combinatie 

met een activiteit die past bij de missie van het museum. 

20. Het houden van vergaderingen is slechts toegestaan indien de vergadering 

direct aansluit bij de doelstellingen van het museum. 

21. Meegebrachte consumpties mogen in het museum niet worden genuttigd, 

tenzij na voorafgaand overleg. 
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