
Welkom in het  
Kröller-Müller  
Museum!
Wij willen u graag een veilig en plezierig 
bezoek bieden. Daarom vragen we u 
een aantal regels te volgen. 

• Toegang tot het museum is alleen  
mogelijk met een vooraf gekocht kaartje.

• Maximaal twee personen per gezelschap, 
tenzij u tot één huishouden behoort.

• Houd 1,5 meter afstand.

• Volg de aangegeven looproute.

• Houd u aan het aangegeven maximum 
aantal personen per ruimte.

• Om opstoppingen te voorkomen  
mag er in het museum niet worden  
gefotografeerd of gefilmd.

• Was of desinfecteer uw handen  
regelmatig. In het museum zijn  
desinfectiemiddelen aanwezig.

• Hoest en nies in de binnenkant van  
uw elleboog.

• Gebruik papieren zakdoekjes.

• We zijn verplicht u een aantal vragen  
te stellen over uw gezondheid.

• Verkouden of koorts? We ontvangen  
u graag op een ander moment.

We wensen u een mooi bezoek aan  
het Kröller-Müller Museum!

Welcome to the 
Kröller-Müller  
Museum!

We wish to ensure you have a safe and 
pleasant visit. For that reason we ask 
you to follow a number of rules. 

• Entry to the museum is only possible  
with a ticket purchased in advance.

• Maximum of two people per group,  
unless you belong to the same  
household.

• Remain 1.5 metres apart.

• Follow the indicated walking route.

• Do not exceed the indicated maximum 
number of people per room.

• To avoid congestion, no photography  
or filming is allowed in the museum.

• Wash or disinfect your hands regularly. 
Disinfectants are available in the museum.

• Cough and sneeze into the inside of  
your elbow.

• Use paper tissues.

• We are obliged to ask you a number  
of questions about your health.

• Do you have a cold or fever? Then we 
look forward to welcoming you at a  
later date.

We hope you enjoy your visit to  
the Kröller-Müller Museum!


