
 

 

 

 

 
Verkorte Voorwaarden Stichting Museum Plus Bus 2019 

 

 

Voordat u het inschrijfformulier invult vragen wij u, als contactpersoon van een groep 

senioren, kennis te nemen van onze voorwaarden en kritisch te kijken of uw groep 

daadwerkelijk binnen de gestelde criteria valt. De voorwaarden zijn na te lezen op onze 

website. Een beknopte versie treft u in dit document aan:  

 

1. Leeftijd  

De Museum Plus Bus rijdt voor groepen senioren die zonder deze bus niet meer in staat 

zijn een museum te bezoeken. Dat kan te maken hebben met leeftijd, lichamelijke 

conditie en/of geïsoleerde leefomgeving. De Museum Plus Bus vraagt u er op toe te 

zien dat de deelnemers (zoveel mogelijk) aan deze criteria voldoen. Begeleiders van 

deelnemers hoeven hier uiteraard niet aan te voldoen. 

De minimum leeftijd voor deelname aan Museum Plus Bus dagarrangementen bedraagt 

70 jaar. Mochten senioren in uw groep jonger zijn dan 70 jaar, maar ouder dan 65 jaar 

en u bent van mening dat deze deelnemers wel voldoen aan de andere bovenstaande 

criteria dan verzoeken wij u om dit te motiveren aan het Museum Plus Bus kantoor op 

het inschrijfformulier. 

  

2. Plaatsing 

Aanmelden is helaas geen garantie tot plaatsing. De hoeveelheid aanmeldingen groeit 

jaarlijks en stijgt ver boven het aantal ritten dat de Museum Plus Bus jaarlijks kan 

verdelen uit. De Museum Plus Bus verleent voorrang aan nieuwe groepen, groepen die 

voor 2018 zijn meegeweest en werkt op volgorde van binnenkomst. 

Eind 2019 start de Museum Plus Bus met het telefonisch inplannen van de eerste 

groepen. Mocht er in de loop van 2020 een plek vrij zijn voor uw groep dan nemen wij 

telefonisch contact met u op en zoeken wij samen met u naar een geschikte datum en 

museum. Voorkeuren kunt u noteren op uw inschrijfformulier. Mocht blijken dat uw 

groep niet geplaatst kan worden dan ontvangt u een e-mail. De planning wordt begin 

oktober 2020 afgerond. 

  

3. Kosten 

Het is absoluut niet de bedoeling dat er (administratie)kosten doorberekend worden aan 

de deelnemers*. Deelname aan Museum Plus Bus dagarrangementen is immers gratis 

dankzij de deelnemers van de BankGiro Loterij. De Museum Plus Bus draagt zorg voor 

het vervoer van en naar het museum, de entreekaarten, begeleiding in het museum 

door een host, een kop koffie bij aankomst in het museum en een rondleiding in het 

museum. Het enige onderdeel dat de Museum Plus Bus niet verzorgd is de lunch. 
* Uitzondering zijn de eventuele kosten voor een lunchmenu. 

 

4. Lunch 

De lunch dient u, als contactpersoon van de groep, groepsgewijs te organiseren; u 

kunt een luncharrangement in het museumcafé reserveren tegen een vriendelijke 

prijs of u kunt zelf lunchpakketten verzorgen die met mooi weer buiten of in de bus op 

de heen- of terugreis genuttigd kunnen worden. 



 

 

 

5. Begeleiding 

De Museum Plus Bus vraagt begeleiding vanuit de deelnemende organisatie. Per 15 

deelnemers dient er tenminste 1 (professionele) begeleider aanwezig te zijn. Tevens 

dient er 1 begeleider te zijn voor deelnemers in een rolstoel en voor deelnemers die 

één-op-één begeleiding behoeven, bijvoorbeeld deelnemers die mogelijk verward 

kunnen raken of neiging hebben tot dwalen. Deze begeleiding vanuit de deelnemende 

organisatie is verantwoordelijk voor de gedragingen, verzorging en gezondheid van de 

deelnemers tijdens het dagarrangement. Ook draagt de begeleiding zorg voor het 

bijeenblijven van de groep gedurende de dag. Tenslotte helpt de begeleiding bij het in- 

en uitladen van de rolstoelen en rollators in en uit de bus en bij het verplaatsen van 

rolstoelen en rollators in het museum. 

In het museum is er ook een host namens de Museum Plus Bus aanwezig. Deze heet 

uw groep welkom bij het museum, voorziet u en de groep van informatie over het 

museumprogramma en zorgt ervoor dat de dag gestroomlijnd verloopt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u vragen? Neemt u gerust contact met ons op via e-mail op 

info@museumplusbus.nl. 

mailto:info@museumplusbus.nl
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