NL

Huisregels
Museum De Waag
Museum De Waag bewaart,
beheert, conserveert en presenteert
de (kunst)historische collectie van
de gemeente Deventer. Om deze
taken goed te kunnen uitvoeren
heeft het museum een aantal
huisregels opgesteld. Wij vragen
iedereen vriendelijk zich hieraan
te houden.

Toegang
U dient in bezit te zijn van een geldig entreebewijs en deze desgevraagd
aan een medewerker te tonen. Personen jonger dan 14 jaar moeten begeleid
worden door een volwassene.

Als u verdere vragen heeft over
de bezoekersvoorwaarden kunt
u terecht bij onze medewerkers.

Toegankelijkheid
De expositiezalen en toiletruimtes zijn ook per lift bereikbaar. Vanwege de
beperkte ruimte in het museum is gebruik van een scootmobiel in de Waag
niet toegestaan. Er kan gratis gebruik gemaakt worden van een leenrolstoel.
Gelieve deze vooraf telefonisch te reserveren. Ook zijn er vouwkrukjes
beschikbaar die u gratis kunt lenen bij de balie.

Begeleiding jongeren en groepen
Ouders, begeleiders en leerkrachten zijn verantwoordelijk voor en
aanspreekbaar op het gedrag van door hen meegebrachte kinderen en/of
groepsleden.

Huisdieren
Geregistreerde assistentiehonden zijn welkom. Andere huisdieren mogen
niet mee naar binnen.
Bagage
Bagage als grote (rug)tassen, paraplu’s en selfie-sticks kunnen onbedoeld
schade veroorzaken en mogen daarom niet mee op zaal. U kunt deze
achterlaten in de onbewaakte garderobe of in de gratis kluisjes.
Etenswaren en dranken
In het museum mogen geen meegebrachte dranken en etenswaren worden
genuttigd.
Fotograferen
Het maken van foto’s voor eigen gebruik is toegestaan, zolang u geen flits,
statief of selfie stick gebruikt. Houdt u daarbij rekening met de privacy van
andere bezoekers en medewerkers.
Aanraken van objecten
Objecten beschadigen bij iedere aanraking, ook al is dat niet altijd direct te
zien. Het aanraken van objecten is daarom niet toegestaan, tenzij expliciet
anders vermeld.
Rondleidingen
Er is gratis een audiotour beschikbaar. Ook bieden we verschillende
rondleidingen aan. Zonder toestemming vooraf van het museum is het
andere personen niet toegestaan om rondleidingen te geven.
Beveiliging en veiligheid
In het hele pand is cameratoezicht.
Aanwijzingen van onze medewerkers dienen te allen tijde te worden
opgevolgd.

