
 

Voorwaarden zelfstandig groepsbezoek 
 

Beste docent,  

 

Welkom in Museum Boijmans Van Beuningen.  

Ons museum is een bijzonder kwetsbare plek waarvan veel verschillende bezoekers gebruik 

maken. Om de unieke kunstwerken ook voor toekomstige generaties te bewaren en om iedereen 

de kans te geven te genieten, geldt een aantal bezoekersvoorwaarden.  

 

Alle jassen en tassen worden opgeborgen in ‘Alle jassen en tassen worden opgeborgen in ‘Alle jassen en tassen worden opgeborgen in ‘Alle jassen en tassen worden opgeborgen in ‘kooienkooienkooienkooien’ in ’ in ’ in ’ in het entreegebiedhet entreegebiedhet entreegebiedhet entreegebied ( ( ( (u krijgt de sleutel bij u krijgt de sleutel bij u krijgt de sleutel bij u krijgt de sleutel bij 

de informatiebalie en houdt deze tijdens uw bezoek in bewaringde informatiebalie en houdt deze tijdens uw bezoek in bewaringde informatiebalie en houdt deze tijdens uw bezoek in bewaringde informatiebalie en houdt deze tijdens uw bezoek in bewaring. Let u. Let u. Let u. Let u er op dat u de sleutel na  er op dat u de sleutel na  er op dat u de sleutel na  er op dat u de sleutel na 

afloop weer afgeeft bij de informatiebalieafloop weer afgeeft bij de informatiebalieafloop weer afgeeft bij de informatiebalieafloop weer afgeeft bij de informatiebalie).).).).    

    

De begeleidende docent (minimaal één begeleider op De begeleidende docent (minimaal één begeleider op De begeleidende docent (minimaal één begeleider op De begeleidende docent (minimaal één begeleider op 10101010 leerlingen) is ten alle tijden  leerlingen) is ten alle tijden  leerlingen) is ten alle tijden  leerlingen) is ten alle tijden 

verantwoordelijk voor het handhaven van de orde en de gedragsregels t.a.v. zijn/haar groep.verantwoordelijk voor het handhaven van de orde en de gedragsregels t.a.v. zijn/haar groep.verantwoordelijk voor het handhaven van de orde en de gedragsregels t.a.v. zijn/haar groep.verantwoordelijk voor het handhaven van de orde en de gedragsregels t.a.v. zijn/haar groep.        

Dit bDit bDit bDit betekent dat er altijd een begeleider vanuit school bij de leerlingen aanwezig is.etekent dat er altijd een begeleider vanuit school bij de leerlingen aanwezig is.etekent dat er altijd een begeleider vanuit school bij de leerlingen aanwezig is.etekent dat er altijd een begeleider vanuit school bij de leerlingen aanwezig is.    

    

De begeleiders dragen de docentenbutton met gekleurde sticker altijd goed zichtbaar op hun De begeleiders dragen de docentenbutton met gekleurde sticker altijd goed zichtbaar op hun De begeleiders dragen de docentenbutton met gekleurde sticker altijd goed zichtbaar op hun De begeleiders dragen de docentenbutton met gekleurde sticker altijd goed zichtbaar op hun 

kleding. De leerlingen dragen de gekleurde sticker altijd goed zichtbaar op hun klkleding. De leerlingen dragen de gekleurde sticker altijd goed zichtbaar op hun klkleding. De leerlingen dragen de gekleurde sticker altijd goed zichtbaar op hun klkleding. De leerlingen dragen de gekleurde sticker altijd goed zichtbaar op hun kledingedingedingeding op de  op de  op de  op de 

borstborstborstborst....    

    

Er wordt Er wordt Er wordt Er wordt altijd volaltijd volaltijd volaltijd voldoende afstand gehouden tot de werken. Aanraken van de kunst is ten doende afstand gehouden tot de werken. Aanraken van de kunst is ten doende afstand gehouden tot de werken. Aanraken van de kunst is ten doende afstand gehouden tot de werken. Aanraken van de kunst is ten 

strengste verboden. (wstrengste verboden. (wstrengste verboden. (wstrengste verboden. (wellicht overbodig om te zeggen, maar de werken zijn uniek en zeer ellicht overbodig om te zeggen, maar de werken zijn uniek en zeer ellicht overbodig om te zeggen, maar de werken zijn uniek en zeer ellicht overbodig om te zeggen, maar de werken zijn uniek en zeer 

kwetsbaar.)kwetsbaar.)kwetsbaar.)kwetsbaar.)    

    

Er wordt rEr wordt rEr wordt rEr wordt rekening ekening ekening ekening gehouden gehouden gehouden gehouden met andere bezoekers.met andere bezoekers.met andere bezoekers.met andere bezoekers.    Er wordt dus niet gerend of geschreeuwd.Er wordt dus niet gerend of geschreeuwd.Er wordt dus niet gerend of geschreeuwd.Er wordt dus niet gerend of geschreeuwd.    

    

Fotograferen Fotograferen Fotograferen Fotograferen in de vaste collectiein de vaste collectiein de vaste collectiein de vaste collectie    mmmmag uitsluitendag uitsluitendag uitsluitendag uitsluitend    zonder flitszonder flitszonder flitszonder flits. Op sommige . Op sommige . Op sommige . Op sommige tentoonstellingtentoonstellingtentoonstellingtentoonstellingen en en en 

mag niet worden gefotografeerd, dit staat dan bij de ingang van de tentoonstelling aangegeven. mag niet worden gefotografeerd, dit staat dan bij de ingang van de tentoonstelling aangegeven. mag niet worden gefotografeerd, dit staat dan bij de ingang van de tentoonstelling aangegeven. mag niet worden gefotografeerd, dit staat dan bij de ingang van de tentoonstelling aangegeven.     

    

Het is niet toegestaanHet is niet toegestaanHet is niet toegestaanHet is niet toegestaan in de zalen te telefoneren, m in de zalen te telefoneren, m in de zalen te telefoneren, m in de zalen te telefoneren, mobiele telefoons staan uit.obiele telefoons staan uit.obiele telefoons staan uit.obiele telefoons staan uit.    

    

Het is Het is Het is Het is niet toegestaan niet toegestaan niet toegestaan niet toegestaan in de zalen te ein de zalen te ein de zalen te ein de zalen te eten enten enten enten en/ of/ of/ of/ of drinken. drinken. drinken. drinken.    

    

Groepen die door rondleiders van het museum worden begeleid hebben op zaal altijd voorrang Groepen die door rondleiders van het museum worden begeleid hebben op zaal altijd voorrang Groepen die door rondleiders van het museum worden begeleid hebben op zaal altijd voorrang Groepen die door rondleiders van het museum worden begeleid hebben op zaal altijd voorrang 

boven externe rondleiders. Er wordt verwacht dat u een andere zaal kiest zodra u bemerkt dat boven externe rondleiders. Er wordt verwacht dat u een andere zaal kiest zodra u bemerkt dat boven externe rondleiders. Er wordt verwacht dat u een andere zaal kiest zodra u bemerkt dat boven externe rondleiders. Er wordt verwacht dat u een andere zaal kiest zodra u bemerkt dat 

hier een rondleider een groehier een rondleider een groehier een rondleider een groehier een rondleider een groep begeleidtp begeleidtp begeleidtp begeleidt....
        

    

Zowel de leerlingen als de begeleiders dienen ten alle tijden instructies van het Zowel de leerlingen als de begeleiders dienen ten alle tijden instructies van het Zowel de leerlingen als de begeleiders dienen ten alle tijden instructies van het Zowel de leerlingen als de begeleiders dienen ten alle tijden instructies van het 

beveiligingspersoneel op te volgen.beveiligingspersoneel op te volgen.beveiligingspersoneel op te volgen.beveiligingspersoneel op te volgen.    

 

Ik verklaar hierbij bovenstaande voorwaarden te hebben gelezen en ermee akkoord te gaan. 

 

Naam: 

Naam school:  

Datum: 

Telefoonnummer: 

 

Handtekening: 

 

 

Wij wensen u en uw leerlingen een plezierig museumbezoek toe! 


