Voorzorgsmaatregelen
We hebben de nodige maatregelen getroffen rondom Covid-19 om iedereen veilig en
gastvrij te ontvangen. Wij hanteren hiervoor de volgende voorzorgsmaatregelen.
Aangepaste openingstijden
Advies: koop online een e-ticket, dan bent u verzekerd van een plekje. Er zijn e-tickets voor:
Dinsdag t/ zaterdag van 11.00-13.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Zondag van 13.00-15.00 uur en 15.30-17.00 uur
Onze openingsdata en -tijden zijn onder voorbehoud van de landelijke richtlijnen vanuit het
RIVM en de Museumvereniging.
Extra schoonmaak
Wij zorgen ervoor dat deurklinken, trapleuningen, toiletten en andere contactpunten
continue worden schoongemaakt. We hebben extra schoonmaakrondes ingepland.

Voor uw bezoek
Reserveer online
Van tevoren kunt u een plekje reserveren voor de gewenste datum en starttijd, zo komt bent
u verzekerd van een plekje. Dit geldt ook voor museumkaarthouders en leden. U kunt uw eticket opslaan op uw mobiele telefoon of uitprinten. Bij onze kassa wordt het e-ticket
gescand.
Kom zoveel mogelijk alleen
Kom alleen of samen met mensen uit uw eigen huishouden. Groepsbezoek is voorlopig
helaas niet mogelijk, we hopen dat u snel ook weer met anderen kunt komen.
Reis zoveel mogelijk met eigen vervoer
En als het kan: laat jas en tas thuis of in de auto, u kunt geen gebruik maken van onze
garderobe, Neem alleen een kleine tas mee, de kluisjes kunnen niet gebruikt worden.

Tijdens uw bezoek
Starttijd
U bent welkom vanaf het tijdstip op het ticket tot 20 minuten na aanvang.
Ontsmet uw handen
Desinfecteer uw handen bij binnenkomst en bij vertrek.
Desinfecteermiddelen zijn aanwezig in het museum.
Houd afstand
Blijf op 1,5 meter afstand van andere bezoekers en onze medewerkers.
Volg de aangegeven route
Er geldt eenrichtingsverkeer in het museum.
Geen garderobe en kluisjes
Neem geen grote tassen mee naar het museum.
Museumwinkel
Wilt u een souvenir, boek of ansichtkaart kopen? Dat kan alleen aan het begin van uw
museumbezoek in onze winkel. Betalen kan alleen contactloos of met pin.
Geen koffie/thee
U kunt geen koffie of thee bestellen.
Richtlijnen
Volg de aangegeven richtlijnen in het museum en instructies van onze medewerkers op.
Restitutie
Restitutie van niet gebruikte e-tickets is niet mogelijk.

