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Tekstvak
Algemene Voorwaarden Museum Flehite  
 
Tickets 
Toegangsbewijzen worden niet teruggenomen, uitbetaald, vervangen of verlengd. De barcode op de 
tickets mag niet gevouwen of beschadigd worden. Bij beschadiging kan de barcode misschien niet 
gelezen worden waardoor toegang niet kan worden verleend. Kopiëren van het ticket is nutteloos. 
Misbruik wordt gerechtelijk vervolgd. Een ticket geeft eenmalig toegang tot Museum Flehite. Na de 
toegangscontrole vervalt de geldigheid van het ticket. 
 
Bezoekersvoorwaarden 
Bezoekers dienen de volgende voorwaarden in acht te nemen wanneer zij Museum Flehite 
bezoeken. 
 
1. Algemeen 
De bezoeker betreedt Museum Flehite op eigen risico. Ouders en begeleiders zijn verantwoordelijk 
voor het gedrag van hun kinderen. De aanwijzingen van medewerkers van Museum Flehite dienen te 
allen tijde te worden opgevolgd. Onze medewerkers zijn gerechtigd bezoekers, die zich niet houden 
aan de genoemde bezoekersvoorwaarden of die de orde (dreigen te) verstoren, te verwijderen uit 
Museum Flehite. In een dergelijk geval heeft de bezoeker geen recht op schadeloosstelling. 
 
2. Toegang 
Het is alleen mogelijk Museum Flehite  te betreden met een geldig toegangsbewijs. Dit 
toegangsbewijs dient de bezoeker tijdens het verblijf in Museum Flehite goed te bewaren en op 
verzoek van onze medewerkers te tonen. Het toegangsbewijs verliest zijn geldigheid bij het verlaten 
van Museum Flehite. Museum Flehite behoudt zich te allen tijde het recht voor om personen de 
toegang te weigeren, bijvoorbeeld wanneer deze onder invloed zijn van alcohol of verdovende 
middelen of wanneer deze de orde (dreigen te) verstoren. Museum Flehite  is geschikt voor minder-
validen. 
 
3. Veiligheid 
Aangaande de veiligheid van de bezoekers is het bezoekers ten strengste verboden zich in technische 
ruimtes te begeven en/of in ruimtes waar is aangegeven dat de ruimte alleen voor personeel 
toegankelijk is. Museum Flehite is niet verantwoordelijk voor schade toegebracht aan persoonlijke 
bezittingen, kleding en/of lichaam. 
 
4. Meegebrachte artikelen 
Het dragen van wapens of andere gevaarlijke voorwerpen (dit naar inzicht van onze medewerkers) is 
verboden. Gebruik van verdovende middelen is niet toegestaan. Radio’s en andere 
geluidsapparatuur zijn niet toegestaan. Stepjes, (kinder)fietsen, skates en andere mogelijke 
vervoersmiddelen, zijn in Museum Flehite niet toegestaan. Het meenemen van (rug- en grote 
dames)tassen, paraplu’s, kinderdraagzakken op de rug, en het dragen van andere grote objecten is in 
de tentoonstelling niet toegestaan. U kunt verzocht worden deze en andere objecten in een van onze 
kluisjes te bewaren. Buggies en kinderwagens zijn wel toegestaan. Museum Flehite aanvaardt geen 
verantwoordelijkheid voor schade aan en/of verlies van goederen die door bezoeker in bewaring zijn 
gegeven. 
 
5. (Huis)dieren 
(Huis)dieren worden niet toegelaten in Museum Flehite. Museum Flehite biedt geen opvang voor 
(huis)dieren. Geleide- en hulphonden zijn toegestaan bij Museum Flehite. Wij behouden ons het 
recht voor om, vanwege conserveringsvoorwaarden van sommige werken in sommige ruimtes 
hulphonden niet toe te laten.   
 
6. Kleding en schoeisel 
Binnen Museum Flehite  is het voor mannen, vrouwen en kinderen verplicht een bedekt boven- en 
onderlijf te hebben en schoeisel te dragen. 
 
7. Fotograferen en filmen 
Het is toegestaan te fotograferen voor privégebruik, tenzij bij de entree anders is aangegeven. 
Gebruik van flits, statief of selfiestick is niet toegestaan. Het maken van beeld- en/of geluidsmateriaal 
is toegestaan, alleen voor eigen gebruik en niet voor commerciële doeleinden. 
Het is mogelijk dat u als gast wordt gefilmd of gefotografeerd. Museum Flehite  behoudt zich altijd 
het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken. 
 
8. Drukte en technische storingen 
Museum Flehite heeft een beperkte capaciteit. Museum Flehite  is niet aansprakelijk voor eventuele 
schade of teleurstelling door grote drukte. Museum Flehite geeft geen res...
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