
 
 

 

Onze bezoeken in alle veiligheid! Covid-19 protocol 

 

Beste bezoeker, 

We willen u graag informeren over de maatregelen die we namen om 

iedereen te beschermen tegen het coronavirus. We hebben de 

aanbevelingen voor rondleidingen van de regering nauwgezet opgevolgd. 

 

 

Praktische tips 

 U hoeft het ticket niet af te drukken: wij verkiezen een digitaal ticket! 

De bevestigingsmail op uw tablet of smartphone volstaat. 

 Meldt u 10 minuten vóór de start van het geleide bezoek aan. Zo kan 

het onthaalpersoneel u inschrijven en kunnen de coronamaatregelen 

worden opgevolgd. Eenmaal de rondleiding is gestart, wordt er 

niemand meer toegelaten tot het gebouw! 

 

 

Mondmasker 

 Iedereen die ouder is dan 12 jaar moet een mondmasker dragen. 

 Als u geen masker hebt of het bent vergeten, kunt u bij het 

onthaalpersoneel aan de ingang een mondmasker Explore.Brussels  

(5€) kopen. 
 

 

Ontsmetten 

 Ontsmet uw handen voor en na elk bezoek. Wij bieden hiervoor 

ontsmettingsgel aan. 

 Leuningen en klinken worden tussen elk bezoek ontsmet met een 

ontsmettingsspray die voldoet aan de regelgeving van de overheid.



 

 

Tijdens uw bezoek 

 Gelieve de muren, sierlijsten en versieringen niet aan te raken. 

 Probeer het aanraken van de deuren en relingen te vermijden. 

 Volg de gids gedurende het hele bezoek en respecteer de gegeven 

instructies. 

 Onze gidsen hebben het recht om bezoekers te weigeren die de 

hygiënemaatregelen niet naleven. 

 Als er bij de ingang van een bezoek schoenovertrekken worden 

uitgedeeld, moeten die na het bezoek in de vuilnisbak worden gegooid. 

 

 

 

Wij wensen u een aangenaam bezoek en danken u van harte om 

samen met ons te waken over de bescherming van de culturele 

sector! 
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