
  

 

 

  
 

ONZE HUISREGELS  
 

Graag willen wij alle kunstwerken zo goed mogelijk presenteren en beschermen en het 

bezoek aan het Centraal Museum zo prettig mogelijk maken voor iedereen, daarom hanteren 

wij enkele huisregels. 

  

• Zorg dat je altijd je entreebewijs en of kortingskaart bij de hand hebt.   

• Raak de tentoongestelde kunstwerken, voorwerpen en vitrines niet aan (houd bij 

kleine kinderen een extra oogje in het zeil).  

• Om iedereen te laten genieten van de kunst vragen wij je om rekening met elkaar te 

houden.  

• Alleen als je schriftelijke toestemming hebt van het museum mag je video- of 

filmopnamen maken met lampen, flitsapparatuur, statieven en een selfiestick.  

• Neem geen eten en/of drinken mee de zalen in.  

• Laat je paraplu, rugzak en of tas groter dan een a4 formaat achter in de garderobe. 

Waardevolle spullen kun je kwijt in een kluisje. Een wandelstok mag wel mee naar 

binnen.  

• Rugzakjes kleiner dan a4 formaat mogen alleen op de buik worden gedragen of in de 

hand. 

• Ben je met een baby, neem dan een draagzak (op de buik) of buggy mee.  

• Als je minder goed ter been bent, kun je in het museum een rolstoel lenen.   

• Het is mogelijk om met je scootmobiel (niet groter dan 120 cm lang, 70 cm breed en 

109 cm hoog) het museum te bezoeken, wel kan er gevraagd worden naar de 

snelheid van je scootmobiel en naar de vaardigheden in het bedienen hiervan. In 

enkele gevallen, bijvoorbeeld bij grote drukte, kan door de beveiliging besloten worden 

je scootmobiel niet tot het museum toe te laten. In gezamenlijk overleg zullen we 

kijken of het mogelijk is het museum op een andere wijze of op een ander moment te 

bezoeken.  

• Huisdieren mogen niet mee het gebouw in. Gecertificeerde hulphonden zijn natuurlijk 

wel welkom.  

• Dit is een rookvrij museum, ook de e-sigaret mag niet worden gebruikt.  

• Leraren en/of begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk en aansprakelijk voor het 

gedrag van de deelnemers van hun groep.  

• Als bezoeker van het Centraal Museum is je verblijf in alle ruimtes van het museum 

voor eigen rekening en risico.  

• Een ontruiming als gevolg van een calamiteit? Volg de aanwijzingen van de 

museummedewerkers, brandweer of politie op!  

 

  

Heeft u vragen of suggesties? Stel uw vraag dan gerust aan een van onze medewerkers in het 

museum of stuur een mail naar info@centraalmuseum.nl. 

Ga voor de volledige bezoekersvoorwaarden naar onze website 

https://www.centraalmuseum.nl/nl/over-het-museum/voorwaarden/algemene-voorwaarden. 

 

 

Wij wensen u een prettig verblijf in het Centraal Museum! 
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