
Maatregelen en voorschriften museumwinkel  
Speelgoedmuseum Kinderwereld 
 

 Houd de anderhalve meter afstand voor de winkel en in de winkel! 

 Kom alleen of maximaal met 2 personen uit hetzelfde gezelschap in de      win-
kel. 

 Raak alleen het product aan dat u wilt aanschaffen. 

 In de museumwinkel kan uitsluitend per pin worden betaald. 

 Volg altijd de aanwijzingen op van onze medewerkers. 

Speelgoedmuseum Kinderwereld 
Brink 31, 9301 JK Roden 

T 050 5018851 / info@museumkinderwereld.nl  
www.museumkinderwereld.nl 

 

 

2020 Protocol  
bezoekers  

Speelgoedmuseum  
Kinderwereld 



 

 
Welkom, wij zijn blij dat u er bent! 

Een bezoek aan Speelgoedmuseum Kinderwereld gaat helaas 
niet zonder maatregelen volgens de richtlijnen van de RIVM. 

 Toegangskaarten kunnen uitsluitend via de website  
 worden gereserveerd. Ook donateurs en  
 Museumkaarthouders worden verzocht te reserveren.  
 Wij werken met tijdsloten. 

 Er mogen maximaal 30 personen tegelijk in het museum 
aanwezig zijn. 

 Entreegelden kunnen alleen per pin worden betaald. 

 Desinfecteer je handen bij binnenkomst. Persoonlijke      
hygiëne– en schoonmaakmiddelen zijn overal in het      
museum aanwezig, ook op de buitenspeelplaats. 

 Bij gezondheidsklachten (neusverkoudheid, loopneus, keel-
pijn, lichte hoest, verhoging, koorts boven de 38 ° C en/of 
benauwdheid) blijft u thuis. 

 Volg de aanwijzingen op van de medewerkers. 

 Voor uw en onze veiligheid is een toezichthouder aanwezig. 
Onze medewerkers helpen u bij onduidelijkheden graag op 
weg in het museum. 

 In het museum is een duidelijke route aangebracht waarbij 
de onderlinge 1,5 m afstand in acht wordt genomen. 

 Zoveel mogelijk wordt eenrichtingverkeer gehanteerd. 

 Er is een aparte in– en uitgang gerealiseerd. 

 Per zaal/ruimte wordt aangegeven hoeveel personen zich er 
mogen bevinden (maximaal 1 persoon of meerdere perso-
nen uit dezelfde huishouding, bv. echtpaar of gezin). 

 Bij het niet naleven van genoemde maatregelen zullen wij u 
verzoeken het museum te verlaten. 

 Een bezoek aan Speelgoedmuseum Kinderwereld is voor 
eigen verantwoordelijkheid. 

  

 

 

Maatregelen en voorschriften buitenspeelplaats Speelgoedmuseum 
Kinderwereld 

 

 Op het speelplein worden de hygiënevoorschriften nageleefd. 

 Volg voor het spelen de aangegeven instructies op. 

 Desinfecterende schoonmaakmiddelen zijn op de buitenspeelplaats aanwezig. 

 Na het spelen worden de fietsjes, vélocipèdes en vliegende Hollanders weer   
gereinigd op de daarvoor aangewezen plek. 

 Als iedereen is uitgespeeld, wordt het plein verlaten via de aangegeven route. 

 Bij het niet naleven van de maatregelen verzoeken wij u het plein te verlaten. 

     
 
Maatregelen en voorschriften museumcafé de Kaleidoscoop 
 
 Desinfecteer uw handen bij de entree van het    
 museumcafé.  

 Het museumcafé is ingericht met een beperkt 
 aantal tafels en stoelen, zodanig dat de veilige 
 afstand in acht wordt genomen.  
 Per tafel kan maximaal 1 persoon of meerdere 
 personen uit hetzelfde huishouden plaatsnemen. 

 Voor zowel uw veiligheid als voor de onze,  
 volgt u de instructies van onze medewerkers op.  

 In het museumcafé kan uitsluitend per pin worden 
betaald. 

 De gescheiden in– en uitgang van het museumcafé wordt duidelijk aangegeven. 

 Bij het niet naleven van onze maatregelen verzoeken wij u het museumcafé te 
verlaten. 


