Voorwaarden, huisregels en algemene informatie Centraal Museum

Groepsgrootte
De maximale groepsgrootte per rondleider is 15 personen.
Aanvang rondleiding
Onze rondleider heeft 60 minuten gereserveerd voor uw rondleiding. Arriveert u
onverhoopt te laat, dan verzoeken wij u de rondleider hierover in te lichten op
telefoonnummer 030-2362349. De tijd wordt in mindering gebracht op de duur van de
rondleiding.
Betaling
Voorafgaand aan uw bezoek kunt u de entree betalen aan de kassa van het Centraal
Museum. Indien u betaalt via een factuur dient u zich ook te melden bij de kassa.
Jassen en tassen
Jassen en tassen kunt u achterlaten in de garderobe onder de entreehal. Er zijn
groepskluizen aanwezig. U vindt deze in de garderobe in de gang richting de
toiletten. Vergeet niet hiervoor een 1 euro muntstuk mee te nemen; deze krijgt u na
afloop terug.
Eten en drinken
Het is een museum en dat betekent dat u geen meegebracht eten/drinken in het museum
zelf mag nuttigen. U bent vanzelfsprekend wel van harte welkom in Café Centraal.
Wilt u speciale afspraken maken voor het museumrestaurant dan kunt u bellen of
mailen met Café Centraal:
Telefoon: 030-2362357
Email: cafe@centraalmuseum.nl

Fotograferen
Fotograferen in het museum is uitsluitend toegestaan zonder flits.
Gedragsregels
Het museum gaat ervan uit dat u verantwoordelijk bent voor uw deelnemers van de
groep en dat deze zich redelijk gedragen. Eten, drinken, grote tassen en rugzakken
mogen niet worden meegenomen op zaal.
Mocht een bezoeker zich niet volgens de regels gedragen, dan is het personeel van
het museum bevoegd de toegang tot c.q. het verblijf in het museum te ontzeggen.
Annuleren van rondleidingen:
Bij annulering van een rondleiding vanaf 7 dagen tot 48 uur tevoren zijn wij
genoodzaakt u € 20,00 administratiekosten in rekening te brengen.
Bij annulering binnen 48 uur voor aanvang van de rondleiding zullen wij u het
volledige bedrag voor de rondleiding(en) in rekening brengen.

Openingstijden
Van dinsdag t/m zondag 11 – 17 uur (gesloten: maandag, 25 dec., 1 jan., 27 apr.).
Tevens zijn wij elke eerste donderdag van de maand geopend tot 21:00 uur.

Toegangsprijzen Centraal Museum
€ 13,50

Bezoekers van 18 en ouder

€ 11,00

Groepen vanaf 10 personen/U pas

€ 5,50

Bezoekers van 13 t/m 17 jaar/CJP/Studenten

Gratis

Bezoekers 0 t/m 12 jaar

Gratis

Museumkaart

Bezoekadres
Centraal Museum, Agnietenstraat 1, 3512 XC Utrecht, tel. 030-2362362
Parkeermogelijkheid is beperkt bij het Centraal Museum. De dichtstbijzijnde
parkeergarage (Vaartsche Rijn) ligt op ± 7 min. lopen. Voor mindervaliden is een
speciale parkeerplaats bij het museum gereserveerd. Touringcars kunnen alleen
personen uit laten stappen en vervolgens parkeren bij het stadion in Utrecht.

Openbaar vervoer
Vanaf Utrecht CS, bus 2, uitstappen halte Agnietenstraat. Vanaf station Vaartsche
Rijn loopt u in circa 7 minuten naar het museum.
Auto
Vanaf Amsterdam: volg borden naar Arnhem (A12/E35), richting Nieuwegein/Houten
aanhouden, afslag 18 (Hoograven/Lunetten). Op rotonde Laagraven richting Lunetten/Hoograven aanhouden, dan afrit Stadion nemen. Links onder viaduct door en bij de
kruising met stoplichten rechtdoor, borden Centraal Museum volgen.
Vanuit richting Den Haag/Rotterdam
Vanaf de A12 richting Arnhem/Houten volgen. Afrit 18 Hoograven/Lunetten nemen. Op
rotonde Laagraven richting Lunetten/Hoograven aanhouden, dan afrit Stadion nemen.
Links onder viaduct door en bij de kruising met stoplichten rechtdoor, borden Centraal
Museum volgen.
Vanuit richting Breda/Den Bosch
Vanaf de A27 op knooppunt Lunetten richting Nieuwegein aanhouden, daarna Hoograven/Lunetten volgen. Op rotonde Laagraven richting Lunetten/Hoograven aanhouden, dan
afrit Stadion nemen. Links onder viaduct door en bij de kruising met stoplichten rechtdoor, borden Centraal Museum volgen.

Vanuit richting Amersfoort/Hilversum
Vanaf de
kruising
de afrit
Centraal

A28 / A27 op knooppunt Rijnsweerd richting Utrecht-Centrum aanhouden. Op Tlinksaf richting Centrum. Vervolgens de afrit Stadion/Centrum nemen. Onderaan
rechtsaf. Op de kruising bij de stoplichten rechtdoor, borden Centrum en
Museum volgen.

