Aanvullende bezoekvoorwaarden i.v.m. coronamaatregelen sector musea
Vanaf 1 juni 2020 gelden bij een bezoek aan Museum Veenendaal aanvullende bezoekvoorwaarden
om te voldoen aan het Protocol van de Museumvereniging. De extra voorwaarden zijn nodig om een
veilige en verantwoorde heropening na de verplichte sluiting door de uitbraak van het coronavirus
mogelijk te maken. Centraal hierbij staat de veiligheid van zowel u als bezoeker van ons museum als
van onze eigen medewerkers.
Waarom moet bezoek zich van tevoren aanmelden?
Omdat bij versoepeling van de maatregelen het niet uit te sluiten is dat het coronavirus weer
opvlamt, is het van belang dat de GGD kan achterhalen wie wellicht in contact is gekomen met
iemand bij wie het virus is aangetoond.
Ons uitgangspunt blijft net als bij de Wet bescherming persoonsgegevens, dat uw persoonsgegevens
niet langer bewaard worden dan noodzakelijk. In acht nemend dat bij het Covid 19-virus een
incubatietijd geldt van 2 weken, zullen wij een bewaartermijn van 4 tot maximaal 6 weken hanteren.
Na deze termijn worden uw persoonsgegevens vernietigd.
Een tweede reden is dat Museum Veenendaal door de anderhalve meter samenleving een
beperktere capaciteit heeft.
Wij nodigen u graag voor een bezoek aan ons museum uit mits u zich naast de
gezondheidsvoorwaarden van het RIVM, ook wilt houden aan onze regulier geldende en
onderstaande aanvullende bezoekvoorwaarden.
Reservering
1. Bezoek is uitsluitend mogelijk via online-reservering met het doorgeven van de
persoonsgegevens van iedere individuele bezoeker.
2. Reservering, ticketverkoop en betaling online via de website www.museumveenendaal.nl.
3. De afspraak dient tijdig te worden gemaakt, zodat deze tenminste 24 uur voor de beoogde
bezoekdatum bij ons bekend is.
4. Neem uw ticket mee en ook uw Museumkaart om deze te laten scannen aan de balie van de
Stadswinkel in de Cultuurfabriek Veenendaal.
Uw bezoek aan ons museum
1. Ga niet van huis bij gezondheidsklachten. U bent welkom wanneer u en uw huisgenoten
tenminste 24 uur vrij zijn van klachten.
Het gaat hier om de volgende klachten: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, lichte hoest,
verhoging, koorts (boven 38 graden Celsius) en/of benauwdheid.
2. Heeft u of uw huisgenoten op de dag van bezoek wel last van genoemde klachten, kom niet
naar ons museum, maar meldt u af via e-mail: info@museumveenendaal.nl.
3. Ook bij de entree van ons museum dient u te verklaren vrij te zijn van genoemde klachten.
4. Het is alleen toegestaan om met meer dan 2 personen naar het museum te komen indien
sprake is van een gezelschap.
5. Onder gezelschap wordt verstaan mensen die gezamenlijk een huishouding voeren of een
sociale eenheid vormen zoals een gezin, partners of huisgenoten.
6. Museum Veenendaal behoudt zich het recht voor om bezoekers toegang te weigeren bij
twijfel over de gezondheidstoestand.
7. Volg altijd de (hygiënische) aanwijzingen van onze medewerkers op.
8. Houdt u aan de richtlijnen.
Onze Richtlijnen
1. Museum Veenendaal is gevestigd in de hal van de Cultuurfabriek.
2. U dient de looproute en de richtlijnen in de hal te volgen.
3. Bij de Stadswinkel laat u uw Museumkaart scannen.
4. Van daaruit gaat u naar de ingang van Museum Veenendaal.
Deze aanvullende bezoekvoorwaarden zijn goedgekeurd in de bestuursvergadering van 14 mei 2020 en op 22 mei 2020
aangevuld op basis van het definitieve protocol van de Museumvereniging.
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Onze medewerkers zijn aanwezig om u te wijzen op de geldende richtlijnen.
Bij de ingang van het museum kunt u uw handen reinigen met desinfecterende gel.
Bij de balie en in iedere museumzaal ziet u de geldende richtlijnen.
Volg ook de looproute door ons museum.
Per museumruimte is het aantal bezoekers beperkt.
Houdt ook in onze ruimten anderhalve meter afstand van anderen die niet tot het eigen
gezelschap behoren.
In tegenstelling tot artikel 3.5 van onze regulier geldende bezoekvoorwaarden is het maken
van foto’s of video-opnamen voorlopig niet toegestaan.
Bij vertrek kunt u opnieuw uw handen reinigen met de desinfecterende gel.
Verlaat via de aangegeven looproute de hal van de Cultuurfabriek.
Bezoekers die zich niet aan de geldende richtlijnen houden, worden verzocht hun bezoek te
beëindigen.
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