
 

Zakelijke gasten Spoorwegmuseum 

Als museum doen we er alles aan om onze gasten voorafgaand aan het bezoek te adviseren over de 

getroffen maatregelen binnen het Spoorwegmuseum met betrekking tot het Coronavirus en om de 

georganiseerde samenkomst in goede banen te leiden. Hieronder vindt u praktische informatie om 

uw bezoek aan het Spoorwegmuseum zo soepel mogelijk te laten verlopen. 
 

Algemeen 

• De belangrijkste afspraken mogen duidelijk zijn; bij koorts (ook als iemand anders in uw 

huishouden koorts heeft) en klachten blijf u thuis, was uw handen, hoest en nies in uw 

elleboog en houd anderhalve meter afstand; 

• Geef elkaar geen hand; 

• Op de parkeerplaats staat bij drukte een medewerker van het museum gereed die u op basis 

van beschikbaarheid een parkeerplek aanwijst. Bij binnenkomst wordt u uitgelegd hoe het 

werkt met parkeerkaarten;  

• Voor de entree van het museum staat een informatiebord met de maatregelen die het 

museum getroffen heeft;  

• In het museum is een Protocol Functionaris aanwezig.  De PF is verantwoordelijk voor 

toezicht op alle Covid-gerelateerde maatregelen die het museum treft; 

• Voorafgaand aan en na de bijeenkomst wordt de zaal grondig gereinigd. Indien nodig kunt u 

op de dag zelf met de Coördinator Zakelijke Arrangementen afstemmen of er een extra 

schoonmaakronde gewenst is;  

 

De bijeenkomst 

• Laat uw jas achter in de auto of hang deze over uw stoel in de zaal. In het museum zijn ook 

een aantal kluisjes aanwezig waar u uw spullen veilig kunt opbergen. Neem hiervoor een 1€ 

of 2€ munt mee, die krijgt u terug bij retour sleutel; 

• In het entreegebouw staat een medewerker van het museum klaar om u te ontvangen en u 

naar de zaal te wijzen; 

• Om de routes aan te duiden wordt gebruik gemaakt van voetstapjes op de grond, pijlen en 

uitgebreide signing; 

• Op plekken waar rijvorming kan ontstaan werken wij met duidelijke markering om de 1,5 

meter afstand tot elkaar aan te duiden; 

• In elke zaal zijn desinfecterende middelen aanwezig;  

• Er zijn extra reinigingsrondes ingepland om verschillende contactpunten en sanitaire 

voorzieningen schoon te houden; 

 

Horeca 

• Wij werken uitsluitend samen met vaste cateringpartners die ook zijn opgeleid en weten hoe 

te handelen volgens de richtlijnen op basis van de 1,5m samenleving met inachtneming van 

het protocol van het RIVM. 


