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Veel gestelde vragen 

Tickets 

Moet ik bij jullie reserveren en hoe? 
Via onze website www.oertijdmuseum.nl / ONLINE TICKETS kunt u tickets bestellen en reserveren. 
Dit geldt ook voor BillyBird- en BestZoo-abonneehouders.  

Is er nog plaats op de dag en/of tijd dat ik wil komen? 
Dit kunt u controleren als u via onze website www.oertijdmuseum.nl / ONLINE TICKETS een ticket 
koopt. Wij hebben daar zelf maar beperkt zicht op: elk moment kunnen er weer tickets zijn verkocht, 
dat zien wij niet direct. Het is dan mogelijk dat u toch geen ticket meer kan kopen op de door u 
gewenste datum en tijd, terwijl wij dat eerder wel hebben aangegeven.  

Ik heb een ticket gekocht, maar wil liever op een andere datum komen. Hoe doe ik dat? 
Het omboeken van tickets kunnen wij niet zelf. Voor het omboeken van tickets of andere ticket-
vragen, graag contact opnemen met het ticketbureau.  
Ga naar https://tickets.oertijdmuseum.nl/nl/tickets (hier kunt u Whatsapp gebruiken),  
e-mail support@globalticket.nl of bel 020-2442877. 

Ik heb een ticket gekocht, maar ik kan deze niet downloaden/ben de mail kwijt etc.. Wat nu? 
Voor ticket-vragen verzoeken wij u contact op te nemen met het ticketbureau.  
Ga naar https://tickets.oertijdmuseum.nl/nl/tickets (hier kunt u Whatsapp gebruiken),  
e-mail support@globalticket.nl of bel 020-2442877. 

Hoe kan ik voor mijn kind van 0-2 jaar een ticket kopen? 
Kinderen onder 3 jaar zijn gratis, daar hoeft geen (online) ticket voor te worden gekocht. 

Ik heb een ticket met een tijdslot gekocht, hoelang mag ik in het museum verblijven? 
Het tijdslot is vooral bedoelt om de aankomsttijd te regulieren, zodat niet alle bezoekers tegelijk naar 
binnen willen. Wij stellen verder geen limiet aan uw bezoektijd. 
 
Ik probeer een ticket te kopen voor een maandag, maar dat lukt niet. Hoe zit dat? 
Wij zijn op alle maandagen gesloten voor bezoekers, óók tijdens de schoolvakanties. Uitsluitend op 
2e Paasdag, 2e Pinsterdag en 2e Kerstdag is het museum op maandag geopend.  

Ik heb een museumjaarkaart. Is die geldig bij jullie? 
Nee, helaas kunt u deze (en overige kortingskaarten) niet bij ons gebruiken. 

Parkeren 

Kan ik bij jullie parkeren en wat kost dat? 
Ja, er is voldoende GRATIS parkeergelegenheid. Bij grote drukt wordt u verzocht te parkeren bij het 
naastgelegen restaurant De Oude Ketting. Dit staat dan bij de poort van het terrein aangegeven. 

Kinderfeestjes 

Hoe kan ik een kinderfeestje reserveren? 

Neem via het contactformulier op de website, contact@oertijdmuseum.nl of 0411-616861 contact 

met ons op om een datum en tijd vast te leggen.  
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Huisdieren 

Ik wil graag mijn hond meenemen, mag dat? 

Nee, het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen het museum in. 

Rolstoelvriendelijk 

Is het museum rolstoelvriendelijk? 

De tuin is zowiezo goed begaanbaar voor rolstoelen. I.v.m. de Coronamaatregelen (= eenrichting-

looproute) dient u in het gebouw rekening te houden met 1 trap-afdaling. De horeca en winkel zijn 

goed toegankelijk. Na 14.00 uur is het  over het algemeen minder druk en kunt u, indien de drukte dit 

toelaat, deels tegen de looprichting ingaan zodat het binnengedeelte volledig bereikbaar is.  

Horeca 

Wat kan ik bij jullie eten? 

Sandwiches en belegde broodjes (zolang de voorraad strekt). Geen warme snacks. Daarnaast 

appelgebak, koeken, chips, choc-bars, snoep en ijsjes.  

Wat kan ik bij jullie drinken? 

Warme dranken als koffie, thee en chocolademelk uit de automaat; koude (fris)dranken, fristi, jus 

d’orange, appelsap, chocomel, radler, Ranja, bronwaters.  

Museumwinkel 

Is de museumwinkel open? 

Ja, u kunt hier uw souvenir uitzoeken. 


