
 
 
 
  
  
 
Beste relatie,  
 
Wat leuk dat u bij ons om bezoek komt. In dit regelement leest u hoe u het bezoek goed kan voorbereiden, de 
groep het beste kan begeleiden  en onze huisregels.  
 
Voorbereiding:  
Mogelijk is dit u eerste bezoek aan het museum. Graag wijzen wij u op de mogelijkheid het museum al digitaal 
te bezoeken via onze website.   
U kunt zich goed voorbereiden op het lesprogramma door de lesinstructies van uw gekozen programma door te 
nemen. Deze kunt u vinden op onze site www.bdmuseum.nl/onderwijs. Klik door naar het onderwijsniveau van 
uw klas en het gekozen programma.  
 
Begeleiding groepen:  
Om de communicatie met groepen te vergemakkelijken, delen we grote groepen op in  max. 15 personen. Van 
scholen verwacht het museum één docent als begeleider op 15 scholieren.  
 
Wanneer u arriveert bij het museum vragen wij of de groep even buiten blijft wachten, terwijl u het  
bezoek aanmeld. De museumdocent die uw bezoek begeleidt, zal uw groep verwelkomen tot het museum. 
 
De schoolbegeleiding heeft een actieve rol tijdens het bezoek. Als begeleider bent u verantwoordelijk voor het 
gedrag van de groep binnen het museum en ten overstaan van de collectie. Het museum draagt hierin geen 
verantwoordelijkheid.  
 
Wij willen u vragen, in verband met andere bezoekers, de afgesproken bezoektijden niet te overschrijden.  
 
Huisregels: 
Het Belasting & Douane Museum beheert, conserveert en presenteert de fiscale geschiedenis van Nederland. 
Om deze dit goed te kunnen uitvoeren heeft het museum een aantal huisregels opgesteld. Om onze collectie te 
beschermen en uw klas een fijn bezoek te geven, vragen wij u voorafgaand aan het bezoek onderstaande regels 
van het regelement met uw leerlingen door te nemen: 
 

 Wat mag je meenemen in het museum 
Voorwerpen als grote (rug)tassen en paraplu’s kunnen schade veroorzaken en mogen niet mee genomen worden 
op zaal. Deze kunnen worden achtergelaten in de garderobekist (schoolbezoek) of in de gratis kluisjes 
(reguliere bezoekers). Eten en drinken is alleen toegestaan in museumcafé. Fotograferen mag, mits alleen voor 
eigen gebruik en niet met flits of statief.  
 

 Rolstoelen en kinderwagens 
Het gebouw is toegankelijk voor minder validen. Op verzoek kan met rolstoelen en kinderwagens gebruik 
gemaakt worden van de lift. 
 

 Afstand tot de kunstwerken 
Kunstwerken en objecten beschadigen bij iedere aanraking, ook al is dat niet altijd direct te zien. Het 
aanraken van de kunstwerken is dan ook niet toegestaan. 
 

 Schrijven en tekenen 
Voor wie wil schrijven of tekenen tijdens het museumbezoek zijn bij de welkombalie potloden en klemborden 
te leen. Het is niet toegestaan tentoonstellingsmateriaal of muren als ondergrond te gebruiken. Dit geldt ook 
voor de diverse glazen vitrines die kunt vinden in het museum. Het is niet toegestaan hier niet op te leunen. 
 

 Geluid 
Het museum nodigt bezoekers uit in gesprek te gaan over de collectie. Houd daarbij rekening met andere 
bezoekers en beperk harde of storende geluiden. In de publieksruimtes is telefoneren toegestaan. Mobiel 
telefoneren op zaal is niet toegestaan.  
 

 Huisdieren 
Het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan met uitzondering van een geregistreerde hulphond. 
 

 Tot slot 
Wie vragen heeft over de regels en voorwaarden kan zich richten tot één van de publieksmedewerkers.  
De aanwijzingen van publieksmedewerkers en beveiliging dienen te allen tijde te worden opgevolgd.  Bij het 
betreden of verlaten van het museum kunnen bezoekers verzocht worden mee te werken aan een 
veiligheidsfouillering door speciaal hiervoor opgeleid personeel. 
 
Wij wensen u een fijn bezoek! 
Afdeling Educatie 

 

https://www.google.nl/maps/place/Belasting+%26+Douane+Museum,+Parklaan+14-16,+3016+BB+Rotterdam/@51.907398,4.4764047,3a,66.8y,1h,88t/data=!3m4!1e1!3m2!1s-OMD3DSXi1g4%2FWhb6WwVdI_I%2FAAAAAAAHNFw%2FFi5AW0O7NnMXXPi-zXWzB2z5VRL1f3wdwCLIBGAYYCw!2e4!4m2!3m1!1s0x47c4336263a6c981:0x1fdb095c6d0714d
http://www.bdmuseum.nl/onderwijs

