Bezoekersvoorwaarden
Dit is een samenvatting van de bezoekersvoorwaarden van Museum de Vier Quartieren van 9 maart 2000,
zoals die gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel op 30 maart 2000.
Hartelijk welkom in Museum de Vier Quartieren. Om voor al onze gasten een prettig bezoek mogelijk te maken,
gelden in het museum de volgende bezoekersvoorwaarden. Wij vragen u vriendelijk tijdens uw bezoek deze
voorwaarden te volgen en wensen u een aangenaam verblijf in ons museum.
Algemeen
 Aanwijzingen van de gastheer of gastvrouw dienen altijd te worden opgevolgd.
 De bezoeker is verplicht desgevraagd het toegangsbewijs en enige kaart of voucher die recht geeft op
korting op de toegangsprijs te tonen aan de gastheer of gastvrouw van het museum. Als de bezoeker
dat weigert is toegang tot het museum niet mogelijk.
 Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Er vindt evenmin restitutie van de
toegangsprijs plaats, tenzij sprake is van een onaangekondigde oefening in het kader van de
bedrijfshulpverlening of bij een calamiteit waardoor het museum ontruimd wordt.
 De tentoongestelde objecten mogen niet worden aangeraakt tenzij anders is aangegeven.
 Ouders en begeleiders van kinderen zijn altijd verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag
van de door hen meegebrachte kinderen.
 Rennen, schreeuwen en het hinderen op welke manier dan ook van andere bezoekers wordt niet
getolereerd.
Verblijf voor eigen rekening en risico
Het verblijf van de bezoeker in het museum is voor eigen rekening en risico. Het museum is alleen aansprakelijk
als sprake is van schade en/of gevolgschade of aan de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en
uitsluitend gevolg zijn van opzet of grove schuld van het museum.
Alleen schade waartegen het museum verzekerd is, komt voor vergoeding in aanmerking.
Rolstoel
Bij de entree is één rolstoel te leen.
Huisdieren
Het meebrengen van (huis)dieren in het museum is niet toegestaan, met uitzondering van geleidehonden.
Eten en drinken
Het meenemen van dranken of etenswaren naar het museum is niet toegestaan.
Roken
Roken is in het museum niet toegestaan.
Fotograferen en filmen
Het maken van foto's en films, mits voor privégebruik, is toegestaan. Sommige tentoongestelde voorwerpen
zijn echter kwetsbaar voor licht. Daarom is gebruik van flitslicht niet toegestaan. Er mogen geen foto-, videoen filmopnamen gemaakt worden voor commerciële doeleinden zonder vooraf verleende toestemming.
Diefstal, verlies
Museum de Vier Quartieren is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke
eigendommen.
Gevonden voorwerpen
Door de bezoeker in het museum gevonden voorwerpen kunnen afgegeven worden bij de dienstdoende
gastheer of gastvrouw van het museum.

