
 

 

 

 

 

 

EEN BEZOEK BOEKEN  

Om een bezoek aan het Van Gogh Huis te brengen vragen we je telefonisch te reserveren via 0591 555600.  

Ook kun je langskomen om je aan de balie in te schrijven. Vermeld je naam, adres, telefoonnummer, aantal personen, datum en 

tijdvak.  

 

Wij zijn open van donderdag t/m zondag van 13.00-17.00 uur. We werken met de tijdvakken. Het eerste tijdvak is om 13.15 uur, 

het volgende om 14.15 dan om 15.15 uur en het laatste is om 16.15 uur. Jij reserveert in een tijdvak en je krijgt een bevestiging 

van je reservering.  

Als het gewenste tijdvak of dag al is gereserveerd, kies dan voor het volgende tijdvak of boek een bezoek op een andere dag.  

 

AANTAL BEZOEKERS PER TIJDVAK  

Per tijdvak is het mogelijk voor maximaal 4 personen te reserveren.  

Dit kan zijn:  

- 2 stellen (een stel zijn 2 personen  uit hetzelfde huishouden)  

- 3 individuen  

- voor een groep geldt en maximum van 8 personen, svp telefonisch boeken (ook mogelijk om dit in de ochtend te plannen)  

Uitzondering geldt voor gezinnen wonende op hetzelfde adres, zij mogen met maximaal 5 personen per tijdvak het VGH 

bezoeken.  

BIJ BINNENKOMST   

Bij de ingang staat een tafel met desinfecterende gel of spray. Bezoekers wassen de handen voor binnenkomst. Je volgt op de 

vloer afgetekende route en loopt op 1,5 m afstand van elkaar.  

Uitgaande bezoekers hebben voorrang op inkomende bezoekers. 

De kassa is afgeschermd met een plexiglas scheidingwand.  

 

RONDLEIDING  

Je bent 10 minuten voordat je tijdvak begint aanwezig.  

Een rondleiding vindt grotendeels plaats in de ontvangsthal. Aansluitend ga je met de gids naar de 1ste etage om de film en de 

kamer van Vincent te bezichtigen.  

 

Voor de bezoekers van de museumwinkel geldt: 

- volg de instructie en houd 1,5 m afstand  

- raak alleen het product aan dat je wilt aanschaffen  

- betaal uitsluitend met pin of mobiel, in uitzonderlijke gevallen mag met gepast geld betaald worden. Voorkom aanrakingen! 

- volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers. 

 

BETALEN 

Je kunt betalen per PIN of via mobiele telefoon bij aankomst.  

 

 

 

 

 


