
Coronaregels bezoekers Stedelijk Museum Coevorden 
(volgens het protocol van de Museumvereniging) 

• Houd 1,5 meter afstand. 

• Schud geen handen. 

• Was regelmatig je handen met water en zeep. 

• Hoest en nies in je elleboog. 

• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze in een afgesloten prullenbak. 

• Schat voor je zelf in of het verantwoord is om met het openbaar vervoer naar het museum te 

komen. 

• Bezoekers zijn verplicht om van te voren via een reserveringssysteem een entreekaart aan te 

schaffen en online te betalen. Men kan kiezen de volgende timeslots:  

12:00- 13:00 (alleen op zondag) 13:00 -14:00; 14:00-15:00; 15:00-16:00 of 16:00-17:00 

U kunt een entreekaart aanschaffen via www.museumcoevorden.nl  

Bezoek zonder reservering is niet mogelijk om onnodige reisbewegingen te voorkomen. 

• Bezoekers dienen voorafgaand bij een bezoek aan te geven of ze gezondheidsklachten hebben 

(hoesten, niezen, verkoudheid, koorts etc.). Indien u klachten heeft, wordt uw bezoek 

geweigerd. 

• Bij reserveren worden bezoekers gevraagd akkoord te gaan met de coronaregels voor bezoekers 

en de maatregelen bij gezondheidsklachten als aanvulling op de standaard bezoekvoorwaarden 

van het museum. 

• Ga niet van huis bij gezondheidsklachten. Bezoekers zijn welkom als zij en hun huisgenoten 

tenminste 24 uur klachtenvrij zijn. 

• Bezoekers komen op tijd of maximaal 15 minuten voor aanvang van de starttijd. 

• Vermijd het openbaar vervoer waar dat kan, kom zo veel mogelijk met eigen vervoer en ga 
vooral naar musea in (de omgeving) van je woonplaats. 

• Het is alleen toegestaan om met meer dan 1 persoon naar het museum te komen indien er 

sprake is van een gezelschap. 

• Betaal in de winkel per pin. 

• Elke bezoeker moet verplicht een routekaart met regels meenemen in het museum. Deze 

worden afgegeven bij de receptie. De kaarten dienen na het bezoek te worden gedeponeerd in 

het daarvoor bestemde bakje in de entreeruimte. 

• Volg de route zoals aangegeven op de kaart en in het museum, via de pijlen op de vloer. Wacht 

op elkaar bij smalle gangen/ruimtes. 

• Op de routekaart en bij de deuren staat per ruimte aangegeven hoeveel personen er naar 

binnen mogen. Betreed geen ruimte die al vol is. 

• Het maken van foto’s of video opnamen is (voorlopig) niet toegestaan. 

• Bezoekers volgen altijd de aanwijzingen van medewerkers en vrijwilligers op. 

 

 

http://www.museumcoevorden.nl/

