VAN HARTE WELKOM IN DE TUIN VAN HET PERMEKEMUSEUM
WE WENSEN JOU EEN LEUK BEZOEK TOE, MAAR VRAGEN JOUW AANDACHT VOOR ENKELE REGELS
M.B.T. HET TUINBEZOEK. DEZE REGELS ZIJN GEBASEERD OP VEILIGHEID, RESPECT VOOR DE
MEDEBEZOEKER EN DE OMGEVING, HOFFELIJKHEID
DIT REGLEMENT LIGT OOK TER BESCHIKKING AAN HET ONTHAAL VAN HET MUSEUM EN IS
EVENEENS NA TE LEZEN OP DE WEBSITE. ELKE BEZOEKER DIE DE TUIN BETREEDT WORDT GEACHT
AKKOORD TE GAAN MET DIT TUINREGLEMENT EN DIENT ER ZICH OVEREENKOMSTIG NAAR TE
GEDRAGEN

TOEGANG
De tuin is van dinsdag tot zondag toegankelijk van 10 tot 18 uur, tussen 1 oktober en 31 maart tot
17.30u. Op maandag, Kerstmis en Nieuwjaar zijn zowel het museum als de tuin gesloten
De toegang tot de tuin en het gebruik van de ligzetels zijn gratis. Het bezoek aan de tuin houdt geen
verplichting in om ook het Permekemuseum – dat betalend is - te bezoeken
Jongeren onder de 12 jaar dienen begeleid te zijn
Bij stormweer en hevig regenweer is de tuin niet toegankelijk

BEELDENPARK
Behandel het beeldenpark met de nodige voorzichtigheid. We vragen jou om de beelden niet aan te
raken, er niet op te gaan zitten of op te klimmen

FLORA EN FAUNA
Geniet van de groene omgeving: je mag het gras betreden, maar planten, bloemen, zwammen
mogen niet geplukt of voor consumptie gebruikt worden. Er mogen geen markeringen aangebracht
worden op bomen en paden. Breng geen schade toe aan de beplanting en uitrusting
In de tuin mag je overal picknicken, maar we vragen jouw aandacht voor volgende punten:
-

Afval wordt door de bezoeker meegenomen
Barbecueën is verboden
Kamperen is niet toegelaten
Gebruik van gasbranders of andere verwarmingstoestellen is niet toegelaten
Geen luide muziek te spelen of luid te roepen

Huisdieren zijn welkom, maar vermijd dat je hond zijn behoefte doet op ongepaste plaatsen en
verwijder altijd de hondenpoep. Breng genoeg zakjes mee. Hou ook je hond steeds aan de leiband
In de vijver achteraan de tuin kan niet gezwommen worden, laat er ook jouw huisdier niet zwemmen

VERVOERMIDDELEN

-

-

Alle motorvoertuigen zijn verboden in de tuin, uitzondering zijn gemotoriseerde wagens voor
personen met een beperking
Wanneer je met de fiets, pedelec, step, …. komt, dan vragen we jouw voertuig te stallen in
de daarvoor voorziene plaats vooraan aan het museum tijdens de openingsuren van de tuin.
De voertuigen dienen zo vast te zijn gemaakt zodat diefstal wordt bemoeilijkt
Rolstoelen en kinderwagens zijn toegelaten in de tuin. Kinderwagens kunnen niet leeg in de
tuin worden achtergelaten

FOTO-OPNAMES
Zowel de tuin als de beelden mogen gefotografeerd worden. Indien deze opnames gebeuren i.h.k.
van professionele doeleinden dan dient hiervoor op voorhand schriftelijke toestemming worden
gevraagd aan info@muzee.be. Het oeuvre van Permeke is onderworpen aan auteursrechten. Indien
het om tijdelijke installaties gaat, dient de aanvrager te controleren of er auteursrechten gelden.
Het betalen van de verschuldigde auteursrechten valt onder de verantwoordelijkheid van de
aanvrager en kan op geen enkel moment verhaald worden op Mu.ZEE en het Permekemuseum

CALAMITEITEN
Bij brand, ongeval, evacuatie… dienen de richtlijnen van het museumpersoneel opgevolgd te
worden. De tuin kan niet opnieuw betreden worden zonder hun toestemming
Ongevallen, kwetsuren dienen onmiddellijk te worden doorgegeven aan het museumpersoneel voor
registratie, nazicht en eventueel verzorging. Indien er geen onmiddellijke melding is geweest, kan
het Permekemuseum niet aansprakelijk gehouden worden

TOT SLOT
De museummedewerkers zijn er voor jou: ze staan je graag te woord. Aarzel niet hen aan te spreken
voor hulp, vragen of suggesties
Je kan opmerkingen , vragen … ook richten aan info@muzee.be. Dit reglement vind je ook op
www.muzee.be

