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Art et marges museumBevestiging

De bevestiging kan een tijdje uitblijven omdat wij eerst 

moeten nagaan of de animator beschikbaar is. Van zodra de 

booking door beide partijen bevestigd is bezorgen wij u een 

factuur via e-mail die u per overschrijving betaalt. 

Annulatie

Elke wijziging of annulering moet schriftelijk aan ons 

meegedeeld worden, ten laatste 5 werkdagen voor het 

bezoek. De betaalde activiteit die binnen tijdig geannuleerd 

werd zal terugbetaald worden. Indien de annulering later 

gebeurt blijft het volledige bedrag verschuldigd. Indien 

de annulering gebeurt omdat het jarige kind ziek is op de 

geplande datum, dan terugbetaald wordt, en dit ongeacht 

het tijdstip van de annulering (uitsluitend op vertoon van 

een geldig medisch attest). 

Publieksverantwoordelijk

Alix Hubermont - 02 533 94 94

a l i x . h u b e r m o n t @ a r t e t m a r g e s . b e

Reservatie minstens twee weken op voorhand.

Het museum is gesloten gedurende een tiental dagen 

tijdens de opstelling van elke nieuwe tentoonstelling, 

Dus verifieer even of het museum open is wanneer u het 

wilt bezoeken

Blijf op de hoogte van de activiteiten en tentoonstellingen.

www.artetmarges.be

    art et marges musée-museum

    @artetmargesmuseum

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief:

alix.hubermont@artetmarges.be 

Contact - Boeken



Programma

13h50
Aan het onthaal van het museum
Voor het goede verloop van namiddag 
vragen wij u de kinderen niet te lang op 
voorhand af te zetten. 

14h00

15h10

De animator neemt uw kind en zijn/haar 
vriendjes mee voor een rondleiding door 
het museum, die in het teken staat van 
ludieke en creatieve activiteiten.

Creatief atelier rond de werken waarmee 
kennisgemaakt werd tijdens de rondleiding

Vieruurtjes en uitdeling van de geschenkjes

15h10

15h40

15h40

16h15

Welke dagen?

Op zaterdag of zondag, 

Voor zover de lokalen en animator beschikbaar zijn alleen 

wanner et museum open is. 

Voor welke leeftijd?

Voor kinderen vanaf 4 jaar en tot 12 jaar. Wij kunnen de 

bovenste leeftijdsgrens verleggen als u meent dat de 

jonge adolescenten openstaan voor dergelijke activiteiten. 

Groepen van gemengde leeftijd worden aanvaard. 

Aantal kinderen? max. 10 kinderen 

Welke prijs?

110 € (overschrijving bij ontvangst van de factuur)

1 € toegangsprijs per kind (Op de dag te betalen)

Omkadering

Wij vragen dan ook dat minstens een en maximum twee 

ouder(s) deelnemen aan de activiteit voor de kinderen.

Het gaat om een ludieke activiteit maar we zijn nog altijd 

in een museum, een ruimte die we delen met andere 

bezoekers. De kinderen worden dan ook verzocht om zich 

aan de basisregels te houden ; niets aanraken, niet roepen 

en niet hollen. De kinderen vinden het soms moeilijk om 

die regels na te leven en wij rekenen op de ouder(s) – 

organisator(en) om de animator helpen met de omkadering 

van de kinderen.

Vieruurtje

Het vieruurtje wordt volledig geregeld door de ouder 

– organisator. Het museum stelt alleen de ruimte ter 

beschikking. 

Het vertrek

Ouders die hun kinderen komen afhalen mogen niet binnen 

in het lokaal waar het vieruurtje plaatsvindt, mogen niet 

binnen in het lokaal. Zij worden verzocht te wachter aan het 

onthaal van het museum. De ouder-organisator blijft totdat 

alle uitnodigde kinderen afgehaald werden door hun ouders. 


