
Coronaregels bezoekers Stedelijk Museum Coevorden 
(volgens het protocol van de Museumvereniging) Vanaf 30 september 

• 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. 

• Blijf thuis als u COVID-19 gerelateerde gezondheidsklachten heeft. Bezoekers zijn welkom als zij 

en hun huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn. 

• Bezoekers zijn verplicht een kaartje reserveren en betalen via onze website. Hierbij hanteren wij 

een tijdslot om controle te kunnen houden op het maximum aantal bezoekers van 15 personen.  

Via het online reserveringssysteem en aan de kassa/receptie wordt gevraagd of u Covid-19 

gerelateerde gezondheidsklachten heeft. 

• Bij online 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. 

• 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 huishouden. 

• 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. 

• Voor het maken van foto’s en video’s geldt artikel 3.5 van onze standaard 

bezoekersvoorwaarden. Deze zijn te vinden op onze website. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


