
 

 

 

Thema van het bezoek :     □ Fél icien  Rops    →   □ Algemeen bezoek over het leven en werk van Rops (FR-NL-EN-DE)  

                                                                                   →   □ Rops & de Rechten van de Mens (enkel in het Frans)  

                                                                                   →   □ Rops (brieven)schrijver (enkel in het Frans) 

                                                                                   →   □ Rops & Baudelaire (enkel in het Frans)  

                                                                                   →   □ De 5 zintuigen (voor kleuteronderwijs & enkel in het Frans) 

                                                                                   →   □ Dieren (voor kleuteronderwijs & enkel in het Frans)  

                                                                                   →   □ Bezoek voor doven en slechthorenden (gebarentaal in het Frans)  

                                                                                   →   □ Bezoek voor slechtzienden (enkel in het Frans) 

                            □ Ti jdelijke tentoonstelling : ……………………………………………………………………………………………. 

                            □ Combi  Rops/tijdelijke tentoonstelling 

 

Datum en uur van het bezoek : 

 

Naam van de organisatie/instelling/groep :  

 

Profiel van de groep (leeftijd van de deelnemers, interesse i n een specifiek onderwerp, andere nuttige informatie om uw 

bezoek zo goed mogelijk voor te bereiden) :  

 

Aantal personen :  

Soort bezoek :   □ met een gids van het museum   □ met uw gids    □ zonder gids    □ met audiogidsen (2€/p – 25 max) 

Indien u een gids van het museum reserveert : gewenste taal  □ FR    □ NL    □ EN    □ DE 

Aanta l gidsen (1 gids per groep van 23 personen maximum) : 

 



Apart en rechtstreeks te betalen aan de gids : 40€ per gids, 60 € voor het combi-bezoek Rops/tijdelijke tentoonstelling 

Contactgegevens van de verantwoordelijke: 

Naam : 

GSM : 

Postadres : 

E-mailadres :  

□ Kruis  dit vakje aan indien u via e -mail informatie wenst te ontvangen over onze activiteiten.  

Naam en GSM van de persoon die de groep begeleid op de dag van het bezoek (indien andere persoon) :  

 

Tarieven:  

 

Combi (Rops en de ti jdelijke tentoonstelling) :  

5€ (volwassenen) – 2,50€ (groepen vanaf 10 pers., s tudenten, senioren) – 1,50€ (schoolgroep) – gratis (kinderen (-12),  

 Art 27) 

Eén bezoek (Rops  of de ti jdelijke tentoonstelling) :  

3€ (volwassenen) –1,50€ (groepen, studenten, senioren) – 1 € (schoolgroep) – gratis (kinderen jonger dan 12,  Art 27) 

                              

Betaling :                             □ Ter plaatse (cash of bancontact)                    □ Factuur 

Adres  indien betaling per factuur: 

 

 

Eventuele opmerkingen : 

 

Belangrijke informatie : 

- Bi j annulatie, gelieve ons minimum 3 dagen op voorhand te verwittigen via e -mail of telefoon.  

- Bi j vertraging de dag zelf, gelieve het museum zo snel mogelijk te verwittigen. Indien de vertraging te groot is, 

wordt het bezoek ingekort zonder het bedrag voor de gids te wijzigen.  

 

 

 

 

 

GELIEVE DIT FORMULIER (MINIMUM 15 DAGEN VOOR HET BEZOEK)  TERUG TE STUREN NAAR  : 

 info@museerops.be - RUE FUMAL 12 TE 5000 NAMEN – 081/77.67.55 
    

 

 

 

 

 

     Datum en handtekening van de verantwoordelijke 
 

 

mailto:info@museerops.be


 


