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DE BELANGRIJKSTE MAATREGELEN

 1. Museum Tot Zover en café Roosenburgh hebben tijdelijk gewijzigde openingstijden: 

  vrijdag t/m zondag van 11-16 uur (cafébezoek mag tot 16.20 blijven zitten); 

  op donderdag is een exclusief museumbezoek voor 1 gezelschap* mogelijk op basis  

  van online reservering. Café Roosenburgh is ook zonder reservering te betreden.

 2. Entreebewijzen kunnen in het museum worden gekocht, maar om zeker te zijn  

  is het verstandig via de website een kaartje te kopen, dat geldt ook voor mensen met 

  kortingskaarten zoals Museumkaart of ICOM-kaart;

 3. Entree is alleen mogelijk binnen de vastgestelde tijdsblokken;

 4. Kom bij voorkeur alleen naar het museum of enkel met je gezelschap;

 

 5. Voor zowel personeel als bezoekers geldt de afstandsregel van 1,5 meter;

 

 6. Maximum aantal bezoekers in het museum is 10; maximum aantal in café is 14 en bij  

  goed weer zijn er extra plekken op het terras;

 7. Op de website, bij de ingang, bij de balie en per ruimte worden duidelijk de geldende  

  regels uitgelegd;

 8. Voor medewerkers en bezoekers zijn er desinfecterende middelen beschikbaar;

 9. Er wordt zeer regelmatig schoongemaakt, ook deurklinken, trapleuningen e.d.;

 10. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid. Bezoek het museum  

  niet als jij of iemand uit je huishouden (verkoudheids-)klachten heeft. Op de website 

  van het RIVM kan je zien om welke klachten het gaat. Bezoekers zijn welkom als zij en hun  

  huisgenoten tenminste 24 uur klachtenvrij zijn.

*Onder een gezelschap wordt verstaan: mensen die gezamenlijk een huishouden voeren of een  

sociale eenheid vormen, zoals een gezin, partners of huisgenoten.
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 11. Bij gezondheidsklachten kun je het museum niet betreden. Neem contact op met het  

  museum om je tijdslot te wijzigen via info@totzover.nl;

 12. Het café is geopend voor museumbezoekers met een entreebewijs en voor anderen  

  met in achtneming van de maximale capaciteit van 14 personen exclusief terras;

 13. Neem zo min mogelijk spullen mee. Het is niet toegestaan om rugtassen en/of weekend- 

  tassen mee te nemen in het museum. We bieden momenteel geen kluisjes aan en de  

  onbewaakte garderobe is alleen geschikt voor kleine bagage en jassen. Handtassen  

  zijn wel toegestaan in het museum (max. A3-formaat);

 14. Vermijd het openbaar vervoer waar dat kan, kom zo veel mogelijk met eigen vervoer;

 15. In winkel en café kan alleen met pinpas worden betaald;

 16. Desinfecteer je handen bij binnenkomst;

 17. Houd 1,5 meter afstand van bezoekers die niet behoren tot het eigen gezelschap;

 18. Volg altijd de hygiënemaatregelen en volg de aanwijzingen van medewerkers en  

  vrijwilligers van het museum.

Wat verwachten we van de 
bezoekers
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 19. Elke dag dat museum en café open zijn, zijn er drie personen beneden werkzaam: twee  

  cafémedewerkers en een suppoost. De eerste dagen zijn daarnaast supervisors namens  

  de staf aanwezig;

 20. Reserveer je ticket in onze de online ticketshop. Er zijn tijdsloten van 1 uur, met een  

  kwartier speling. 

 21. Tijdsblokken: 

  a. Blok 1: 11.00 – 12.00

  b. Blok 2: 12.15 – 13.15

  c. Blok 3: 13.30 – 14.30

  d. Blok 4: 14.45 – 15.45

 22. Waar nodig zijn in het gebouw duidelijke markeringen voor looproutes aangebracht en  

  zijn er informatieborden met de maximale capaciteit en geldende regels opgehangen;

 23. Ook in het museum is handgel aanwezig; 

 24. Bij de voordeur en balie hangen posters met de maatregelen;

 25. In het café staan tafels op 2 meter afstand van elkaar. Maximaal 1 gezelschap per tafel;  

  maximum 14 personen in totaal;

 26. Een tafel is helaas niet gegarandeerd. Mochten alle tafels bezet zijn dan vragen we je  

  vriendelijk om naar buiten te gaan;

 27. Bij mooi weer kan je in de tuin zitten, daar geldt maximaal 1 gezelschap per groepje  

  zitplaatsen en de medewerker placeert je ook hier;

 28. De audiotour wordt voorlopig niet gebruikt; rondleidingen zijn voorlopig niet mogelijk;  

  zaalhuur is voorlopig niet mogelijk; en er vinden voorlopig geen activiteiten plaats in  

  museum of café.

verdere voorwaarden
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