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VOORWOORD
 

Bezoekers die op vooraf gereserveerde tijdslots komen, 
een voorstelling in een legere zaal, kaartjes controleren op 

1,5 meter of cappuccino serveren met een spatscherm 
ertussen: het is voor ons allemaal nieuw. 

Muzee Scheveningen is meer dan een museum. Er zijn 
concerten, voorstellingen voor jong en oud, workshops, 
filmavonden en educatieve programma’s voor scholen.  

Bij het schrijven van deze spelregels zijn we dan ook 
uitgegaan van de geldende protocollen voor zowel 

musea, theaters, als bioscopen, horeca en kunstencentra.

1. WAS JE HANDEN 
REGELMATIG

2. HOUD 1,5 METER 
AFSTAND

3. WEES LIEF VOOR 
ELKAAR
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ALGEMEEN
Uitgangspunten bij deze spelregels: 

•   Deze afspraken gelden voor alle activiteiten van Muzee Scheveningen.  
•   Gezond verstand en menselijke maat liggen ten grondslag aan deze spel  
 regels. 
•   We streven naar een veilige omgeving voor al onze medewerkers,  
  vrijwilligers, bezoekers en huurders. 
•   De in dit document besproken regels hangen bij de centrale ingang van  
  ons gebouw en worden binnen zoveel mogelijk herhaald, hierbij  
  gebruiken we divers beeldmateriaal zoals de hygiëne richtlijnen van het  
  RIVM als ook eigen beeldmateriaal en signing. 
•   We controleren bezoekers op ziekteverschijnselen gerelateerd aan
  het Corona-virus, dit kan zowel telefonisch voorafgaand aan bezoek  
  gebeuren alsmede op de dag van bezoek. 
•  Vanaf 1 juli starten we met maximaal 8 museum bezoekers per tijdslot  
  (half uur) en tijdens evenementen maximaal 30 personen in de  
  Scheveningenzaal- we houden zo veel mogelijk rekening met genoeg tijd  
  voor in- en uitloop van onze ruimtes tussen activiteiten. 

KAARTENVERKOOP EN KAARTENCONTROLE

We brengen de zaalcapaciteit terug volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid. 
Voor Muzee betekent dit dat we werken met tijdslots van een half uur. In elk 
half uur kunnen maximaal 8 personen het museum betreden. Dit is exclusief 
personeel. Voor voorstellingen en concerten is de maximale capaciteit 30 
bezoekers. Voor kindervoorstellingen is de maximale capaciteit van 50 
kinderen en voor kinderworkshops is de maximale capaciteit 20 kinderen. 
Alle in- en uitloop van zalen zal worden begeleid door onze medewerkers en/of 
vrijwilligers. We stimuleren onze bezoekers hun kaartjes vooraf online te kopen. 
Hierna ontvangen de bezoekers een bevestigingsmail waarin zij ook op onze 
regels zullen worden gewezen (zie bijlage).  
 
Twijfelen ze over hun gezondheid, dan vragen we hen thuis te blijven. Het tonen 
van de tickets aan de medewerker aan de deur van de zaal is voldoende. De 
controle of het een geldig ticket betreft, zal veilig worden gedaan door de 
kassamedewerker vanachter het scherm bij de receptie door middel van het 
scannen van de (e)-ticket(s). We behouden ons het recht voor om bezoekers 
toegang tot Muzee te weigeren bij twijfel over de gezondheidstoestand van 
deze bezoeker(s).
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VOOR BEZOEKERS
-  Doe bij aankomst een gezondheidscheck. Scan de QR-code  
  bij de ingang, beantwoord de vragen en laat vervolgens de bevestiging  
  zien aan één van onze medewerkers.  
- Het dragen van een mondkapje in het museum is verplicht. Wanneer je  
  zit mag je het mondkapje afzetten. 
-  Kom met maximaal 2 personen of je huishouden (gezin of partners) naar  
  Muzee. Maak je ook als zodanig bekend bij onze medewerkers. Kinderen  
  t/m 12 jaar mogen wel gezamenlijk, in groter groepsverband, het  
  museum of een voorstelling bezoeken. Hierbij is toezicht van een of  
  meerdere volwassenen ter begeleiding toegestaan mits deze  
  volwassenen onderling de 1,5 meter afstand in acht nemen. 
-   Museumcafé De Halve Vleet is gesloten.  
- Vermijd het openbaar vervoer. 
-  Kom op het tijdstip wat vermeld staat op je ticket. 
-  Verlaat Muzee direct na je museumbezoek, voorstelling of activiteit.
-  Kom niet naar Muzee als je zelf -of iemand uit hetzelfde huishouden  
  verkouden bent of griepklachten hebt. 
-  Volg altijd de aanwijzingen van ons personeel op. 
- Koop je toegangskaartje uiterlijk 1 uur van tevoren online. Indien dit niet  
  mogelijk is, reserveer je tickets via e-mail en maak het openstaande  
  bedrag over via een bankoverschrijving. Verkoop aan de deur is landelijk  
  niet toegestaan. 
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DE SCHEVENINGENZAAL
Een nieuwe wereld 

Afhankelijk van het programma zullen we kiezen voor een zitopstelling in de 
Scheveningenzaal. Plattegronden en berekeningen aangaande de mogelijke 
capaciteit worden vormgegeven in overleg met de afdeling techniek.

PLAATSNEMEN IN DE ZAAL 
Instructies in- en uitloop zalen 

-  Houd 1,5 meter afstand  
  tussen jou en je mede    
 bezoeker.  

-  Sta na afloop van een event  
  niet direct op en geef elkaar  
  ook bij het verlaten van de  
  zaal de ruimte.  

-  Volg de instructies van de  
  medewerkers. 
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TOILETGEBRUIK 
-  Ga zo veel mogelijk thuis naar de WC.  
-  Maximaal 2 personen op de hal bij de toiletten. 
-  Onze toiletgroepen hebben vrijwel allemaal een ‘voordeur’ waardoor je  
  niet kunt zien wie er binnen is. Laat de wcdeur open als je de wc verlaat.  
  Hierdoor kan je goed zien of er al iemand in de WC’s is en zo nodig op  
  afstand even wachten. 
-  Bezoekers worden gevraagd voorafgaand aan hun bezoek thuis nog  
  even naar de WC te gaan. 

VRIJWILLIGERS 
We zijn ontzettend blij dat een deel van jullie ook weer wil beginnen!  
Natuurlijk vragen we jullie aan de geldende maatregelen en afspraken te  
houden. Kom niet werken als je twijfelt over je gezondheid en informeer ons 24 
uur voorafgaand aan je dienst. Bij je eerste dienst vragen we je een kwartier 
eerder te komen (dus bijvoorbeeld 15 minuten voor aanvang van een event). 
De floormanager neemt dan nog eens goed de maatregelen met je door en 
bespreekt de routes en belangrijke punten voor je dienst.
 
Hygiëne
Was bij binnenkomst je handen met de desinfecterende gel die we beschikbaar 
stellen bij de ingang van Muzee. Wij zorgen voor voldoende handgel en zeep.
Na afloop van je dienst willen we jullie vragen de deurklinken en tastvlakken die 
je hebt aangeraakt schoon te maken. Hiervoor stellen wij materiaal - en indien 
gewenst handschoentjes - beschikbaar. Deze materialen vinden jullie bij de 
ingang. Hier kun je ook je jas en je tas gewoon ophangen. 
 
Kaartcontrole
De kaartcontrole zal visueel gedaan worden in plaats van het ‘scheuren van het 
kaartje’/scannen. Je controleert dus alleen op het hebben van een ticket. De 
geldigheid zal worden gecontroleerd aan de kassa van de receptie. 
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In- en uitloop zalen voor vrijwilligers:  

Bij de in en uitloop van de zalen zijn een aantal zaken van belang:
 
-  Controleer eerst of de zaal leeg is alvorens je nieuwe bezoekers naar  
  binnen laat. 
-  De inloop van de bezoekers gaat via het café, uitloop via de grote zaal 
  deuren naar de lange gang.  
-  Attendeer bezoekers dat ze zoveel mogelijk apart van elkaar  
  gaan zitten. We hangen bij zalen ook posters op met deze instructies.  
  Maak hen er op attent dat men na afloop van het concert of de  
  voorstelling blijft zitten om op aanwijzing van een medewerker gedoseerd  
  de zaal te verlaten. 
-   Bij meerdere sessies van voorstellingen verlaten bezoekers na afloop  
  de zaal om ruimte te maken voor de volgende groep bezoekers. 
  Mogelijke vroegkomers van deze groep kunnen t/m 8 personen wachten 
  in het café, of op het buiten terras totdat de zaal leeg is.  

VRAGEN VOORAFGAAND BEZOEK 

Bezoekers die online kaarten hebben gekocht voor een 
van onze voorstellingen, concerten of activiteiten krijgen 
een betaalbevestiging met daarin vragen naar hun  
gezondheid. Indien men twijfelt over het antwoord op 1 
van deze vragen of men deze met ‘ja’ kan beantwoorden, 
vragen we de bezoeker niet te komen. Ook behouden wij 
ons het recht voor bezoekers met gezondheidsklachten de 
toegang te weigeren. 
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Bezoekers
Attendeer onze bezoekers actief op de geldende maatregelen en gewenste 
gedragingen, doe dit vooral op een manier die bij je past. Kom je er met de 
bezoeker toch niet uit, schakel dan de hulp van de floormanager in. Loop even 
naar de floormanager toe en leg de situatie uit zodat jullie samen tot een 
oplossing kunnen komen. 

Overal in het gebouw komen onze bezoekers pijltjes tegen. Deze geven de
gewenste looproutes aan om het bezoek aan Muzee zo veilig mogelijk te laten 
verlopen. 
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SCHOONMAAK
In alle geldende protocollen voor musea, theaters en bioscopen stelt men niet 
dat de schoonmaak frequentie omhoog moet. Wel zien wij zelf toe op het 
frequent schoonmaken van zogenoemde tastbare ppervlakken en deurklinken. 
En we wassen allemaal vaker onze handen. Deuren die niet dicht hoeven,  
blijven open. Ook schoonmakers moeten in veiligheid kunnen werken. Zij  
beginnen dan ook ’s ochtends en zullen de middagronde op een rustig moment 
in het programma uitvoeren.  
 

CAFÉ
Wegens de aangescherpte coronamaatregelen van de overheid is het museum-
café De Halve Vleet tijdelijk gesloten.  
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BIJLAGE
- Aangepaste bevestigingsmail naar ticketkopers van Muzee 
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Aangepaste bevestigingsmail naar 
ticketkopers van Muzee

Beste bezoeker, 

op 14 oktober 2020 om 16:00.

Bedankt voor je aankoop! In de bijlage van deze e-mail vind je jouw ticket(s). 
Je kunt je ticket printen of op je smartphone laten zien. 

Belangrijke informatie over uw bezoek:

- Iedere museumbezoeker dient een geldig entreebewijs te kunnen tonen- op   
  papier of scherm. Dat geldt ook voor kinderen. 
- Je gaat akkoord met de regels voor veilig bezoek en verklaart dat jij en je  
  gezelschap geen corona-gerelateerde gezondheidsklachten hebben. 
- Muzee werkt met tijdsloten. Meld je op de gekozen tijd bij de entree van het   
  museum.  
- Doe bij aankomst een gezondheidscheck. Scan de QR-code bij de ingang,    
  beantwoord de vragen en laat vervolgens de bevestiging zien aan één van   
  onze medewerkers.  
- Kom alleen en/of met je eigen opgegeven gezelschap. 
- Het dragen van een mondkapje in het museum is verplicht. Wanneer je  
   zit mag je het mondkapje afzetten.
- Museumcafé De Halve Vleet is gesloten.  
- Houd 1.5m afstand van andere bezoekers.
- Was je handen regelmatig. 
- Neem contact met ons op via e-mail als je vragen hebt over het veranderen  
  van je tijdslot of het retourneren van tickets: info@muzee.nl 

Mocht je onverhoopt niet kunnen komen, neem dan contact op via  
kassa@muzee.nl. We kijken ernaar uit je te mogen verwelkomen! 

Hartelijke groet,

Het team van Muzee

Bezoekersadres:  
Muzee Scheveningen | Neptunusstraat 90-92 | 2586 GT Den Haag 
Bezoek de Muzee website: www.muzeescheveningen.nl


