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Wat wordt verwacht van de Rondleiders: 
 

 1. Nagaan of 1 van degenen die aanwezig zullen zijn, in het bezit is van een sleutel. 
 Zoniet dan tijdig een sleutel regelen.   
 De sleutelhouder kent de code van het alarm.  
  
 2.  De sleutel past ook op de poorten. 
 Slot gesloten aan de poort onder het regenschermpje hangen. 
 
 3.  Na het openen van de toegangsdeur het alarm uitzetten.  
 De verlichting in de ontvangstruimte aandoen. 
 
 4. Indien je bij nader inzien toch verhinderd bent, dan zelf voor vervanging  
 zorgen en dit doorgeven aan 1 van de overigen op de lijst en aan de verzorger van 
 de planning, zodat men weet wie aanwezig is. 
  
 5. Tijdig aanwezig zijn, minimaal 30 minuten voordat de rondleiding 
 aanvangt. 
 Let op: Het kan zijn dat de groep begint met koffie of een lunch. 
    Mogelijk kan er bij een kleinere groep voorkeur aangegeven 
    zijn voor de rondleiding eerst in het vlas of de suiker. 
     
 6. Let op de totale tijd dat je beschikbaar bent, indien er tussen de 
 rondleidingen in, een pauze is voor de groep, voor de koffie of de lunch. 
 
 7. Bij droog weer de vlaggen hijsen.  
 De vlaggen liggen rechts in de kast onder het tv-scherm. 
 Vanaf de poort: 
 1e vlaggenmast: de museumvlag. 
 2e vlaggenmast: de Moerdijkvlag, het rode kruis moet boven. 
 3e vlaggenmast: de Brabantse vlag, het rode vlak moet boven. 
 4e vlaggenmast: de Nederlandse vlag 
 Masten bij hek vanaf dijk gezien: 
 1e mast: Verticale banier met “OPEN” 
 Bij activiteiten: 
 2e mast: Boergondisch Brabant 
 3e mast: Waterpoort 
 
 8.       Indien je kleding het toestaat badge opdoen. 
  
 9.  Op verzoek het oplaadpunt voor elektrische fietsen aanzetten. 
 Schakelaar linksboven de buitendeur (lampje aan) 
 
10. Indien er meerdere rondleiders aanwezig zijn een afspraak maken wie  
 het welkomstwoord doet bij ontvangst en bij vertrek van de groep afscheid neemt. 
 
11. Afspraak maken over de groepsverdeling.  
 Groepen vanaf 20 personen splitsen.   
 
12. Eventueel uitleg geven over het gebouw.  
 Indien er ruimte voor is, kan dit bij aankomst of in de pauze.  
 
13. Na beëindiging rondleidingen de expositieruimtes opgeruimd 
 achter laten. 
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 Verlichting uitdoen. 
 
14. Na vertrek van de gasten vlaggen binnenhalen. 
 Als ze droog zijn opvouwen en in de kast terugleggen. 
 Als ze nat zijn, ergens over hangen zodat ze kunnen drogen. 
 
15. Als het oplaadpunt gebruikt is, dit uitzetten. 
 
16. Asbak buiten van peuken ontdoen. 
 
17.  Badge afdoen en opruimen. 
 
18. Indien er maar 1 horecamedewerkster aanwezig is, blijft minstens 1 van 
 de rondleiders wachten, zodat samen afgesloten kan worden. 
 (Helpen met opruimen mag natuurlijk ook) 
 Het alarm aanzetten en afsluiten. 
 
19. Poorten afsluiten en evt. geleende sleutel terugbrengen.   

 
 
 


