
Bezoekersvoorwaarden  

KOREN- en OLIEMOLEN DE WACHTER – ZUIDLAREN [te noemen MUSEUM DE WACHTER] 

Museum De Wachter is een Werkend Erfgoed. De combinatie van de vele werkzame 
ambachtelijke beroepen vormen de basis voor een interessant bezoek. 

Entreetickets 

Het entreeticket gekocht in een bepaald jaar is alleen geldig in datzelfde jaar. Elk 
entreeticket is geldig voor één persoon 
Kinderen t/m 5 jaar hebben gratis entree 
Entreetickets mogen onder geen enkele voorwaarde gewijzigd, verdeeld of gedupliceerd 
worden en zijn niet inwisselbaar voor contant geld. 
Kinderen t/m 12 jaar dienen altijd te worden begeleid door een volwassene. 

Donateurs en Vrienden van Museum De Wachter hebben vrije toegang op vertoon van een 
geldig lidmaatschapskaart. 

Algemeen 

Wij willen het Museum De Wachter natuurlijk in goede staat houden. De bezoekers dienen 
voorzichtig om te gaan met alle voorzieningen in het museum. Breekbare voorwerpen 
dienen niet aangeraakt te worden, het is van belang om kinderen hierin goed te begeleiden. 
Deponeer altijd uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. 
 
In alle ruimten van de gebouwen geldt een strikt en algemeen rookverbod, we vragen u ook 
vriendelijk om niet op ons terras te roken maar daarvoor de aangewezen plek te gebruiken 
bij de ingang van het museum. 
Het is niet toegestaan om verdovende en alcoholische middelen, gevaarlijke stoffen en / of 
gevaarlijke voorwerpen of wapens mee te nemen. 
Aanwijzingen van onze medewerkers dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 
Het is niet toegestaan eigendommen van het museum mee naar huis te nemen. Bij diefstal 
wordt altijd de politie ingeschakeld. 
Ongewenste intimiteiten en / of ongewenst gedrag, evenals gebruik van fysiek en/ of verbaal 
geweld jegens andere gasten of medewerkers zijn niet toegestaan. 
Museum De Wachter is bevoegd een onderdeel van het museum naar eigen inzicht buiten 
bedrijf te stellen en te houden, zonder dat dit enig recht geeft op restitutie (van een deel van 
de prijs) van het entreebewijs en/of andersoortige vergoeding. 
Museum De Wachter behoudt zich het recht voor om de openingsdagen en/ of 
openingstijden gedurende het jaar te wijzigen. 
Het is niet toegestaan om eigen etenswaren te nuttigen in het museum 
[molencafé/terras/dorpsplein]. Echter mag water, fruit en allergie gerelateerd (waarvoor 
geen alternatief aanwezig is in) voedsel wel. 

 



Kleding en schoeisel 

Wij verwachten van u dat u kleding draagt die past bij het karakter van ons museum. 
Aanstootgevend kledij is niet toegestaan. 

Entree 

Het is niet toegestaan zich in het museum te begeven zonder geldig toegangsbewijs. 
Het toegangsbewijs verliest zijn geldigheid bij het verlaten van het museum. 
Kinderen onder de 13 jaar dienen onder begeleiding het museum te bezoeken. 
Op elk toegangsbewijs wordt toegangscontrole toegepast, het toegangsbewijs moet op 
verzoek aan een medewerker worden getoond. 

Veiligheid 

Het is vanwege uw veiligheid niet toegestaan om op en/of over obstakels te klimmen die 
daar niet expliciet voor bedoeld zijn. Stoelen en krukken dienen alleen gebruikt te worden 
door personen waarvoor zij bedoeld zijn. 
Plaats uzelf en/of uw kinderen voor hun veiligheid en dat van u nooit op een rand, hekje of 
afscheiding in het museum. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties. 
Situaties die tot letsel, schade of andere gevaarlijke situaties kunnen leiden, dienen op de 
dag van uw bezoek aan één van de leidinggevende medewerkers van Museum De Wachter 
gemeld te worden. Alle aanwijzingen en gebodsborden dienen strikt te worden nageleefd. 

Huisdieren 

Meenemen van huisdieren, uitgezonderd hulphonden die zichtbaar in functie zijn, is niet 
toegestaan. 
Begeleiding groepen 
Alle ouders en begeleiders van kinderen, groepen en / of schoolklassen dragen de 
verantwoording voor diegenen die onder hun leiding het museum bezoeken. 

Fotografie, film, muziek en WiFi 

Zakelijk gebruik van foto- video- en andere opnameapparatuur (publicatie) is niet 
toegestaan, tenzij Museum De Wachter daarvoor expliciet vooraf toestemming  heeft 
gegeven. 
Het is niet toegestaan om andere bezoekers in het museum zonder toestemming op het 
internet te plaatsen. 
Het gebruik van het WiFi-netwerk is gratis. Het is niet toegestaan om onveilige websites te 
bezoeken tijdens het gebruik van het WiFi-netwerk van Museum De Wachter. 
Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt  Museum De 
Wachter zich de rechten en bevoegdheden voor die Museum De Wachter toekomen op 
grond van de Auteurswet, Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom en de overige 
wetten en regelingen betreffende intellectueel eigendom. 
Voor uw en onze veiligheid is op een aantal locaties in het museum camerabewaking 
aanwezig. 



U betreedt het museum en maakt gebruik van onze voorzieningen op eigen risico. Museum 
De Wachter is niet aansprakelijk voor eventueel letsel, diefstal, beschadiging en/of het 
zoekraken van uw eigendommen tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove 
schuld van Museum De Wachter of één van onze medewerkers. 
Bij het niet naleven van één of meerdere van bovenstaande regels zijn onze medewerkers 
bevoegd om de gast te verwijderen en / of een toegangsverbod op te leggen zonder dat er 
recht ontstaat op restitutie van entreegelden. Eventuele veroorzaakte schade wordt altijd 
verhaald op de verantwoordelijke ouders, verzorgers en/of begeleiders.

Privacy

Wilt u meer weten over ons beleid op gebied van uw privacy? Klik dan op de pagina over ons 
privacy beleid. 


