Huisregels
Welkom in de Cultuurfabriek bij Museum Veenendaal
Als een van de partners in de Cultuurfabriek bewaart, beheert, conserveert en presenteert Museum
Veenendaal de bijzondere geschiedenis van Veenendaal en haar omgeving. Om de vaak kwetsbare museale
objecten ook voor ons nageslacht te kunnen bewaren, is een aantal huisregels opgesteld. Wij vragen onze
bezoekers zich hieraan te houden.
Entree
De bezoeker in het museum moet beschikken over een geldig toegangsbewijs. Hij is te allen tijde verplicht
desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op korting op de toegangsprijs, te
tonen. Bezoek aan Museum Veenendaal is voor eigen risico. Museum Veenendaal aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor diefstal, beschadiging of verlies van uw persoonlijke eigendommen.
Museum Veenendaal is toegankelijk voor minder validen. Op verzoek kan een rolstoel worden geleend.
Verblijf in het museum
Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag
van de door hen meegebrachte kinderen.
Wat mag in het museum niet worden meegenomen?
Vanwege de klimaatbeheersing verzoeken wij u uw natte jassen op te hangen in de onbewaakte garderobe in
de hal van de Cultuurfabriek, dan wel deze op te bergen in de daar aanwezige kluisjes. Deze kluisjes zijn
gratis. De vereiste € 1 dient alleen om het afsluitmechanisme te laten werken en wordt geretourneerd.
Voorwerpen als grote (rug)tassen, selfiestick en paraplu’s kunnen schade veroorzaken en mogen daarom niet
mee naar binnen. U kunt ook deze voorwerpen achterlaten in de garderobe of in de eerder vermelde
kluisjes.
Geluid
Museum Veenendaal wil de bezoeker in alle rust laten genieten van onze collectie in de vaste en tijdelijke
exposities. Daarom is mobiel telefoneren in onze museumruimten niet toegestaan.
Wilt u een telefoongesprek voeren dan kan dat altijd in de hal van de Cultuurfabriek.
Museum Veenendaal nodigt bezoekers graag uit om in gesprek te gaan over historie en kunst, maar vraagt u
om zachtjes met elkaar te praten, dan hebben andere bezoekers daar geen last van.
Fotograferen en filmen
U mag in het museum fotograferen, ook met uw smartphone. Het is echter niet toegestaan gebruik te maken
van flits, statief of selfiestick. Dit hindert andere bezoekers, kan schade veroorzaken en de conservering van
onze museumcollectie is o.a. ook aan strikte lichteisen gebonden.
We zouden het leuk vinden als u uw foto’s met ons wilt delen via de kanalen van social media.
Filmen daarentegen is niet toegestaan. Voor speciale doeleinden kunt u bijtijds een met redenen omkleed
verzoek indienen bij het bestuur van Museum Veenendaal middels het mailadres
secretaris@museumveenendaal.nl.
Eten en drinken
In de hal naast het museum kunt u bij Café Met Stip genieten van een lekker kopje koffie, thee of lunch.
Het meenemen van eten of drinken in de tentoonstellingsruimtes is niet toegestaan.

Verboden te roken
In een openbaar gebouw mag men niet roken, dus in ons museum ook niet.
Huisdier
Het meenemen van een huisdier is niet toegestaan. Een hulp- of geleidehond mag natuurlijk wel mee naar
binnen.
Beveiligingscamera’s
Voor uw en onze veiligheid zijn in het gebouw, dus ook in ons museum, camera’s in gebruik.
Tot slot
Naast deze huisregels zijn de bezoekvoorwaarden van toepassing. Deze zijn in te zien bij de balie.
Een aanwijzing van de museummedewerker moet u altijd opvolgen.

Museum Veenendaal wenst u een goed bezoek toe!

