
 

Extra richtlijnen bezoekers per 1 juni 2020   
Door het kopen van een ticket stemt u in met onderstaande richtlijnen 
 
Voor uw veiligheid en die van onze medewerkers hebben we een aantal richtlijnen opgesteld, in lijn 
met die van het RIVM. Deze richtlijnen zijn een voorwaarde om Museum Speelklok te mogen 
bezoeken. Het museum behoudt zich het recht een bezoek te beëindigen indien de richtlijnen niet 
worden opgevolgd. Wij zullen ons inspannen om u te helpen de richtlijnen te volgen. 
 
Blijf thuis bij griep of koorts 
Als u zelf of iemand van uw huishouden een van de volgende klachten vertoont - neusverkoudheid, 
loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (vanaf 38 C) - dan vragen wij u thuis te blijven 
totdat iedereen 24 uur lang klachtenvrij is. Mocht u na het kopen van een ticket door corona 
verschijnselen toch niet naar het museum kunnen komen, laat het ons dan op voorhand weten door 
met uw ticket te mailen naar info@museumspeelklok.nl. Wij kijken met u naar een oplossing.  
 
Voorkom drukte 
U dient altijd vooraf te reserveren; bij de kassa kunnen geen tickets worden gekocht. Komt u er echt 
niet uit? Koop of reserveer dan een ticket door te bellen naar 030 231 27 89. Per tijdsblok worden 
maximaal 20 bezoekers toegelaten. Het totaal aantal bezoekers per dag is 120. 
 
Betaal met pin of mobiel 
In het museum kunt u alleen met de pin of mobiel betalen; contant betalen is niet mogelijk. Bij de 
kassa wordt uw ticket, Museumkaart of andere geldende pas gescand. U kunt uw ticket geprint 
meenemen of digitaal op uw mobiel laten zien. Onze voorkeur gaat uit naar papieren tickets.  
 
Houd 1,5 meter afstand 
Er staan wachtlijnen op de vloer in het museum. Per 1,5 meterzone zijn maximaal 3 personen uit 
hetzelfde huishouden toegestaan. Medewerkers van de kassa, de winkel en het café werken achter 
een plexiglas scherm. 
 
Volg de aanwijzingen van het museum 
Medewerkers zijn herkenbaar aan het logo van het museum. De route door het museum is 
eenrichtingsverkeer en wordt met pijlen en borden aangegeven. Op kruispunten staan 
instructieborden. 
 
Desinfecteer uw handen 
In het museum staat bij de ingang een desinfecteerzuil. Toiletten, deurklinken en trapleuningen 
worden gedurende de dag met grote regelmaat gereinigd door medewerkers van het museum. 
 
 
 


