
Beste bezoekers,

Ook het Museon gaat op 1 juni weer open. We hebben hard gewerkt zodat het 
bezoek straks voor iedereen leuk én veilig is. 

Koop vooraf je tickets online via de website. Je reserveert dan meteen een dag en 
een tijdvak waarop je langs wilt komen. 
Heb je een pas voor gratis toegang of een kortingsvoucher? Koop dat op de website 
een 0-Euro-ticket en reserveer alsnog een tijdvak. 

Voor de bediening van de interactieve schermen in het museum kun je (online of via 
de kassa) een styluspen kopen.
Op sommige plekken in het museum is een looprichting aangegeven, zijn schotten 
aangebracht of staan handgels. 

Onze zaalwachten en schoonmakers lopen extra rondes om de tentoonstellingen en 
toiletten schoon te maken. 

Als je vragen hebt, kun je die altijd aan ons personeel of via info@museon.nl stellen!

Alle veiligheidsmaatregelen op een rij (stand 25 mei 2020)

 Iedereen moet van tevoren via tickets.museon.nl een starttijd reserveren. 
Zonder reservering kunt u het Museon niet bezoeken.
 Indien je gratis toegang of een kortingsvoucher hebt, boekt u via 
tickets.museon.nl een 0-Euro-ticket en reserveert u alsnog een starttijd. 
 Bij de kassa kunt u alleen met pin afrekenen.
 Blijf thuis als u een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging (tot 38 C°).
 Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts heeft (vanaf 38 C°) en/of 
benauwdheidsklachten, tot iedereen 24 uur lang klachtenvrij is. 
 Hoest en nies in je elleboog.
 Kom alleen, met zijn tweeën, of met kinderen uit uw huishouden.
 Kom, indien mogelijk, met eigen vervoer.
 Komt u met de auto, kunt u op 10 minuten lopen van het Museon in de 
parkeergarage van het World Forum parkeren. Uitrijkaarten zijn via onze ticketpagina
te koop. Let op: de garage bestaat uit twee delen, alleen voor het deel “Inrit A” vanuit 
het Churchillplein hebben wij uitrijkaarten en niet voor “inrit B” aan de Johan de 
Witlaan.
 De achteringang van het Museon via de tuin van Berlage is gesloten voor 
publiek, toegang is alleen mogelijk via de voordeur.
 Laat tassen en, indien het weer het toelaat, jassen zoveel mogelijk thuis. Er kan
tijdelijk geen gebruik worden gemaakt van bagagekluisjes, maar er is een bewaakte 
garderobe in het Museon.
 Volg de aangegeven looprichting en adviezen van ons personeel.
 Blijf met uw gezin/bezoekersgroep bij elkaar.
 Het dragen van een mondkapje is niet verplicht.
 Rondleidingen zijn op dit moment nog niet mogelijk.
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 Het maken van foto’s of video opnamen is (voorlopig) niet toegestaan.
 We bieden nog niet structureel activiteiten voor kinderen aan.
 In het gehele museum mogen telkens op enig moment max. 120 bezoekers 
aanwezig zijn.
 In het museum kunnen de bezoekers vrij rondlopen, met inachtneming van de 
1,5 meter-regel, voor elke bezoeker hanteert het museum een ruimte van 10 m2.
 Van de toiletten mag door gezinsleden van één gezin tegelijk gebruik gemaakt 
worden. Onze medewerkers zullen hierop toezien. De toiletten worden geregeld 
schoongemaakt. 
 Een bezoeker in een rolstoel kan voor eigen risico een begeleider meenemen 
die de rolstoel duwt.
 Het gebruik van de lift is mogelijk voor bezoekers die geen trap kunnen lopen. 
Er mogen maximaal twee personen in de lift.
 Onze winkel is geopend, op basis van de 1,5 meter-regel. De winkel heeft 
aangepaste openingstijden (12:00-16:00 uur).
 Het Museumcafe is geopend, op basis van de 1,5 meter-regel en de 
aanvullende regels voor de Horeca. 


