Informatievoor
voor groepen
Informatie
groepen

Het Kröller-Müller Museum verwelkomt jaarlijks
vele nationale en internationale bezoekers. Wij
doen voor de werving hiervan een beroep op
DMC’s (outbound) touroperators, FIT-aanbieders
en verblijfsaccommodaties. In samenwerking met
onze reispartners doen wij er alles aan om elk
bezoek aan het museum soepel en aangenaam te
laten verlopen. Met het oog op uw bezoek aan
het Kröller-Müller Museum vindt u in deze
publicatie ons aanbod. Vanzelfsprekend stellen
wij persoonlijk contact op prijs en verwijzen wij u
hiervoor naar de contactgegevens (z.o.z.).
Tarieven 2020*
Consumentenprijzen
Kinderen tot 6 jaar
Kinderen 6-12 jaar
Volwassenen

Gratis
€ 10,95
€ 21,90

Groepen vanaf 20 personen krijgen 10% korting.
Touroperator prijzen
0-100 personen
101-500 personen
501-1500 personen
1501-5000 personen
>5000 personen

€ 19,70
€ 19,30
€ 18,60
€ 17,50
€ 16,40

Parkeerkosten touringcar:

€ 31,95

* Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Voucherovereenkomst voor touroperators
Voor touroperators behoort een
voucherovereenkomst tot de mogelijkheden.
Touroperators die meer dan 100 bezoekers per
jaar naar het park en museum brengen ontvangen
een extra (staffel)korting.
Meer informatie via sales@krollermuller.nl of
telefoon 0031 (0) 318 591241.
Audiotour
De audiotour geeft achtergrondinformatie bij
ruim 25 topstukken uit de collectie. De audiotour
is eenvoudig te bedienen.
Prijs: € 2,50
Talen: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans,
Japans, Mandarijn, Spaans.
Rondleidingen
Rondleidingen worden aangeboden in de
volgende talen: Nederlands, Engels, Duits, Frans,
Spaans en Japans. Een rondleiding kost € 110,00
(op zon- en feestdagen € 125,00). De maximale
groepsgrootte is 20 personen per gids.
Reserveren kan via het aanvraagformulier op
www.krollermuller.nl/audiotour-en-rondleidingen

Praktische
informatie

Openingstijden
Dinsdag t/m zondag en feestdagen* van 10.00
tot 17.00 uur.
(*Feestdagen: Pasen, Hemelvaartsdag,
Pinksteren, Kerst, Koningsdag 27 april,
Bevrijdingsdag 5 mei)
De beeldentuin is open tot 16.30 uur.
Gesloten op maandagen en 1 januari.

Catering
Het Kröller-Müller Museum biedt diverse
cateringmogelijkheden voor groepen. Van
koffie/thee met Dudok appeltaart tot een
driegangenlunch.
Lunchtip: museumrestaurant Monsieur
Jacques biedt een speciaal Smaak van Van
Gogh menu. Dit menu is geïnspireerd op het
leven en de schilderijen van Vincent van Gogh.

Ingangen Park De Hoge Veluwe
Het museum is via een van de drie ingangen
van Het Nationale Park De Hoge Veluwe
bereikbaar: Schaarsbergen, Otterlo en
Hoenderloo.
Touringcars kunnen alleen het park in via
Otterlo of Hoenderloo.
Voorzieningen
Het museum heeft een ruime parkeerplaats
voor auto’s en touringcars.
Bij alle ingangen van Het Nationale Park De
Hoge Veluwe, het bezoekerscentrum en het
museum staan de gratis Witte Fietsen.
Voor meer informatie en boekingen kunt u contact opnemen met: sales@krollermuller.nl
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