
Regels voor het museumbezoek: 

In het museum gelden de algemene preventiemaatregelen, zoals deze zijn voorgeschreven door het 
RIVM. Houd 1,5 meter afstand en stel bij verkoudheid of andere ziekteverschijnselen uw 
museumbezoek uit. 

Openingstijden en tijdsblokken 
 
Het museum is geopend van vrijdag tot en met zondag van 13.00u-17.00u. Ook op Tweede 
Pinksterdag zijn wij geopend. 

Voor uw veiligheid werken wij met drie tijdsblokken: 13.00u-14.00u / 14.30u-15.30u / 16.00u-17.00u 

Aan het einde van het tijdsblok verzoeken wij u vriendelijk om het gebouw te verlaten. U kunt dan 
heerlijk vertoeven in de tuin en het museumcafé bezoeken. Het museum wordt na elk tijdsblok 
gereinigd voor de volgende bezoekers. 

Maximumaantal bezoekers 

Per tijdsblok kunnen wij maximaal 10 bezoekers in het museum verwelkomen. Kom op tijd, want dan 
heeft u een heel uur om het museum te bezoeken. 

Het vooraf aanmelden van uw bezoek is verplicht 

U meldt zich aan door te mailen naar beheerder@stadskasteelzaltbommel.nl (maandag tot en met 
donderdag). Geef in uw bericht aan in welk tijdsblok u het museum wilt bezoeken. 

Telefonisch aanmelden kan op vrijdag (9.00u-16.00u), zaterdag en zondag (12.00u-16.00u) via  
0418-512617 

Eenrichtingsverkeer en looproute 

In het museum geldt eenrichtingsverkeer. Om dit te bevorderen is er een looproute uitgezet in het 
museum. Volg deze alstublieft. 

Museumcafé 

In het museumcafé kunnen wij maximaal 4 bezoekers tegelijkertijd verwelkomen. U kunt binnen uw 
bestelling plaatsen en (liefst met pin) afrekenen. U kunt vervolgens zelf uw bestelling ophalen op een 
daartoe aangewezen plaats. 

Vanwege de hygiëne serveren wij alles in wegwerpservies, dat u zelf buiten in een afgesloten 
vuilnisbak kan deponeren.  

Zaken om rekening mee te houden: 

• Meldt u bij de baliemedewerker en betaal zoveel mogelijk via pin of museumkaart. 
• Volg de instructies op van de vrijwilligers en de beheerder. 
• De trappen in het museum zijn het enige knelpunt waar men geen afstand kan nemen. Hier 

vragen wij u om de bezoekers voor te laten gaan, als zij van de trap komen. Probeer zo goed 
mogelijk afstand te houden. 

• De toiletten bevinden zich in de tuin van het museum. Het toilet in het museumcafé is alleen 
voor invaliden en verschonen van kleine kinderen. 

• Als u het museum wilt verlaten, doet u dat via de grote tuinpoort van het museum. 


