
 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

• Eén toegangsbewijs biedt één persoon op zaterdag 19 oktober 2019 van 17.00 – 22.00 uur 

toegang tot alle deelnemende musea van Museumnacht Kids. Voor Museumnacht Kids 

hebben zowel ouders als kinderen (vanaf 3 jaar) ieder één ticket nodig. Met dit ticket kun je 

alle deelnemende musea en culturele instellingen bezoeken, mag je met alle activiteiten 

meedoen en heb je toegang tot de opening en de afterparty. Normale prijs €7,50. Ouders en 

kinderen betalen dezelfde prijs. Kinderen t/m 2 jaar hebben gratis toegang. 

• Bij twijfel over de leeftijd kan om een identiteitsbewijs worden gevraagd. 

• Bij online bestellingen van toegangsbewijzen voor Museumnacht Kids wordt uw e-mailadres 

in onze database en in de database van Avayo (ticketsysteem) opgenomen. Wij gebruiken dit 

e-mailadres uitsluiten voor het versturen van een betalingsbevestiging en om te 

communiceren over Museumnacht Kids. Uw e-mailadres wordt niet verstrekt aan derden. 

• Toegangsbewijzen worden niet terug genomen en zijn niet voor contant geld inwisselbaar. 

• U bent zelf verantwoordelijk voor het bewaren van uw entreebewijs in de vorm van een 

polsbandje. Uw e-ticket is geen geldig entreebewijs, omdat er geen scanners op de 

museumlocaties aanwezig zijn. Bij verlies van uw tickets zult u des zelf een nieuw ticket 

moeten aanschaffen. 

• Wanneer u een verkeerd adres opgeeft bij uw online bestelling, bent u zelf verantwoordelijk 

voor het ophalen van uw tickets op het opgegeven adres. Wanneer u de tickets daar niet op 

kunt halen, verstrekt de organisatie van Museumnacht Kids geen nieuwe tickets. U zult dus 

zelf nieuwe tickets moeten bestellen. 

• Vragen en/of onduidelijkheden over toegangsbewijzen kunnen uitsluitend per mail via 

haarlem@museumnachtkids.nl worden gecommuniceerd. 

• Tijdens Museumnacht Kids gelden de huisregels van de betreffende locaties en instellingen. 

Houd rekening met beperkte capaciteit van de locaties. Voor iedere locatie geldt: vol is vol. 

• Bezoek van de opengestelde musea en instellingen tijdens Museumnacht Kids is geheel op 

eigen risico. 

• De organisatie van Museumnacht Kids is niet aansprakelijk voor mogelijke schade aan kleding 

en meegenomen eigendommen opgelopen tijdens Museumnacht Kids. 

• De programmering van Museumnacht Kids 2019 is onder voorbehoud. 

• Tijdens Museumnacht Kids worden foto’s en video’s gemaakt. Deze beelden worden gebruikt 

in interne verslagen. Een deel ervan wordt op sociale media gepubliceerd en een selectie 

wordt verstrekt aan de media. Wanneer u niet in beeld wenst te komen, kunt u dit aangeven 

bij de fotograaf of cameraman. Uw beelden zullen dan niet worden opgeslagen. Indien u 

geen bezwaar maakt, kan uw foto dus gepubliceerd worden.  
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