Huishoudelijk reglement Openluchtmuseum en ‘De sixties’ 2019
-

-

Openingsuren
o Het Openluchtmuseum is geopend elke dag van 06 april 2019 tot en met 20 oktober 2019
van 10.00 tot 18.00 uur, tenzij anders vermeld op onze website.
o Op maandag is het Openluchtmuseum gesloten, met uitzondering van de feestdagen die op
maandag vallen en de maandagen in juli en augustus.
o Het Openluchtmuseum kan evenementieel geopend zijn buiten het Bokrijkseizoen. Meer
informatie vindt u terug op onze website. Dit betekent dan wel dat er een andere invulling is en
dat de huizen gesloten zijn.
o De tentoonstelling ‘De sixties’ is steeds geopend als het Openluchtmuseum geopend is, maar
van 10.00 tot 17.30 uur.
o De programmatie in Haspengouw betreffende de Living History loopt:
grote bezetting (enkel op zondagen): van 10.00 – 17.45 uur
kleine bezetting (alle andere dagen ook in juli en augustus): van 10.00 – 16.45 uur
Dieren zijn toegelaten in het Openluchtmuseum, maar dienen wel aangelijnd te zijn.
Dieren zijn niet toegelaten in het gedeelte ‘De sixties’.
Buggy’s worden aan de ingang geparkeerd van ‘De sixties’.
Vzw Het Domein Bokrijk is niet aansprakelijk voor diefstal of vandalisme.
Eénmaal buiten het Openluchtmuseum, kan men enkel nog gratis terug binnen op vertoon van een geldig
toegangsticket/kassabewijs.
Indien u uw toegangsticket niet afgedrukt heeft, kan dit opnieuw in het infocenter voor u afgedrukt
worden. U betaalt hiervoor extra 1,00 euro per boeking.
Aangekochte tickets voor het Openluchtmuseum en ‘De sixties’ kunnen niet geannuleerd worden en
worden ook niet terug betaald.
Het is mogelijk dat ‘De sixties’ uitzonderlijk niet toegankelijk zijn tijdens het seizoen. Check hiervoor altijd
eerst onze website www.bokrijk.be. Hier zal dit duidelijk aangekondigd worden.
Alle faciliteiten voor rolstoelgebruikers zijn voorzien.
Er is geen mogelijkheid tot picknick in ‘De sixties’, wel in de rest van het Openluchtmuseum.
Als bezoeker bepaalt u zelf de volgorde van uw bezoek in ‘De sixties’. Er is geen vast parcours.
Eten en drinken is niet toegestaan in de tentoonstellingsruimtes in ‘De sixties’
Er zijn sanitaire voorzieningen doorheen het gehele Openluchtmuseum.
Roken is niet toegestaan, enkel en alleen op de terrassen van de uitbatingen.
Fotoreportages in het Openluchtmuseum en ‘De sixties’
o Kleinschalige niet-commerciële foto-opnames zijn toegestaan tijdens de reguliere openingsuren
van het museum (m.u.v. aanstootgevende beelden). Er mag hierbij geen hinder zijn voor de
andere bezoekers en er mogen geen huizen of ruimtes afgesloten worden.
o In geval van trouwfoto’s is er gratis toegang voorzien voor het bruidspaar, fotograaf en eventuele
bruidskinderen. In alle andere gevallen is de toegang betalend.
o In geval van communiefoto’s krijgen de communicant, ouders en de fotograaf gratis toegang tot
het Openluchtmuseum, alsook alle andere kinderen die op de foto staan
o Bij opnames voor professionele doeleinden of filmprojecten dient steeds voorafgaand
toestemming gevraagd te worden aan de dienst Marketing & Sales.
o Bokrijk maakt regelmatig zelf foto’s voor publicitaire redenen. Indien u niet in beeld wenst te
komen, gelieve de opnames te mijden of dit aan de fotograaf te melden.

