
Covid-19 maatregelen | measures
Om ons museum veilig te bezoeken verzoeken wij  
u de volgende richtlijnen te volgen:

• Bezoekers zijn welkom als zij en hun huisgenoten tenminste 24 uur 
 klachtenvrij zijn.

• Bezoekers zijn in het bezit van een geldige (online) reservering 
 voor de dag en het inloop uur waarop geboekt en betaald is.

•  Een gezondheidscheck vindt plaats bij de ingang.

•  Wij verzoeken u in de winkel en/of café met pin of contactloos te 
betalen.

•  Volg altijd de aanwijzingen van medewerkers en publieksmedewerkers 
 van het museum.

•  Garderobe is niet verplicht, u kunt wel gevraagd worden uw rugtas 
 af te geven.

• In het museum is een ‘stippenplan’ bedacht. Staan u en andere 
 bezoekers op een stip, dan houdt u altijd 1,5 meter afstand.

For a safe and enjoyable visit to our museum, we have 
the following guidelines we kindly ask you to follow:

•  Visitors are welcome when they and their household members have 
 been symptom free for the last 24 hours.

•  Visitors have beforehand purchased an online entrance ticket 
 for a pre-set date and timeslot to enter the museum. 

•  A health check will take place at the entrance.

•  We kindly ask you to pay with credit card, PIN or contactless in 
 the museum shop and/or café. 

•  Always follow the directions of museum staff and attendants.

•   The cloakroom is not mandatory, we may ask you to hand in your 
backpack.

• A “dot floorplan” has been devised in the museum. When you and the 
  other visitors are on a different dot, this means you are at a safedistance 

of 1.5 meters from one another.

Handen wassen na 
ieder contact

Wash hands after 
every contact

Geen handen 
schudden

Do not shake 
hands

Gezondheidscheck 
bij de ingang 

Health check 
at the entrance

corona iconen
Heb je een icoon nodig voor een melding/waarschuwing op 
de werkvloer of in andere uitingen? Wij hebben de iconen 
die je daarbij kunnen helpen al verzameld.

Niezen in de 
elleboog

Sneeze inside 
the elbow

Gebruik papieren 
zakdoekjes

Use paper tissues

1,5 meter 
afstand houden

Keep distance 
of 1,5 meters

1,5m

Gebruik de 1,5m
stippenplan 

Use the 1,5m
dot floorplan

Bedankt voor uw bezoek aan ons museum, daarmee steunt u ons in deze lastige 
coronatijd. Met veel passie is gewerkt aan de tentoonstellingen die wij u tonen en 
hopen dat u in alle rust en veiligheid kunt genieten van uw bezoek.

Thank you for visiting our museum, thereby also supporting us in this difficult time of 
corona. We have worked with great passion on the exhibitions that are on view and hope 
you will enjoy a relaxed and safe visit.


