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HUISHOUDELIJK REGLEMENT RESERVATIES 
Bevoegdheid 

Naam behandelend ambtena(a)r(en):Niels Vermeersch 
 

Wetgeving 

− Het gemeentedecreet van 15 juli 2005 en latere wijzigingen: art. 232 t.e.m. art. 244 
m.b.t. het autonoom gemeentebedrijf  

− Statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf MMP 1917 zoals goedgekeurd in de ge-
meenteraad dd. 13 oktober 2014.  

 

Documenten en voorgeschiedenis 

− Vorig jaar stelde het baliepersoneel van MMP een resem huisregels op, waaraan de 
groepen van het MMP worden geacht zich aan te houden, gezien er vaak problemen 
waren met groepen die te laat waren 

− Er zijn ook enkele boetemaatregelen opgenomen in het regelement 
− De groepen krijgen bij reservatie deze regels mee. 

 
Welkom in het Memorial Museum Passchendaele 1917. 
Om iedereen een aangenaam bezoek te kunnen garanderen, vragen wij in alle be-
leefdheid rekening te willen houden met onderstaande huisregels: 

1. Indien U vertraging zou oplopen tijdens het dagprogramma, vragen wij ons 
tijdig (minimum kwartier op voorhand) hiervan op de hoogte te brengen. 
Wij zullen in de mate van het mogelijke samen met U overleggen wanneer 
U later op de dag het museum kan bezoeken. 

2. De begeleider/leerkracht rekent af en krijgt de nodige uitleg aan de balie 
terwijl de leerlingen buiten wachten 

3. Jassen, paraplu’s en grote tassen worden in de vestiaire achtergelaten voor 
aanvang van het bezoek. Rugzakken worden achtergelaten op de bus 

4. Gelieve rekening te houden met andere bezoekers, er wordt niet gerend of 
geroepen 

5. De begeleidende docent is ten allen tijde verantwoordelijk voor het hand-
haven van de orde en de gedragsregels t.a.v. zijn/haar groep 



6. Het is verboden om te roken, foto’s te nemen met flits, te eten en te drin-
ken in het museum 

7. Indien U een picknick houdt in het park, vragen wij om alle vuilnis terug 
mee te nemen 

8. Dieren worden niet toegelaten in het museum (behalve geleidehonden) 
9. Aanraken van de collectie is ten strengste verboden, tenzij aangegeven 
10. We kunnen niet toestaan dat groepen na het bezoek nogmaals het para-

cours aanvatten 
11. De in- en uitgang van het museum moet ten allen tijde vrij blijven 
12. We vragen dat leerlingen na het museumbezoek buiten op hun groep 

wachten, zodat de balie vrij blijft voor andere bezoekers 
13. Het museum is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van 

uw persoonlijke bezittingen 
14. Bezoekers dienen alle huisregels van het museum na te leven 

 
Indien U een geleid bezoek heeft gereserveerd, vragen wij om ook met deze regels 
rekening te houden: 

• Wees stipt 
• Annuleren kan kosteloos mits het museum daarvan ten laatste 10 dagen 

voor de geboekte datum schriftelijk op de hoogte wordt gebracht. Aan wie 
minder dan 10 dagen vooraf annuleert, is onze dienst genoodzaakt een 
factuur van €25 op te sturen (annuleringskosten). Bij annulatie de dag zelf 
wordt het volledige bedrag van het bezoek gefactureerd  

• Indien vertraging, gelieve een kwartier vooraf te verwittigen, zodat wij de 
gids tijdig kunnen inlichten (051 77 04 41). Bij een vertraging van 15 tot 
30 minuten zijn wij genoodzaakt om €20 aan te rekenen, bij een vertra-
ging van 30 tot 45 minuten rekenen we €25 aan. Vanaf 45 tot 60 minuten 
zullen we €30 aanrekenen, na een wachttijd van 1 uur staan we voor de 
uitvoering van de opdracht niet meer borg en zal de volledige som aange-
rekend worden. (ingang + gids) 

• De gids staat voor alle vragen ter beschikking van de groep. We vragen 
dan ook om de gids met het nodige respect te behandelen. 

 
Wij wensen u en uw groep een prettig museumbezoek toe. 
Met vriendelijke groeten 
Het Memorial Museum Passchendaele 1917 

 

Financieel 

− Niet van toepassing  
 

Terugkoppeling naar het Strategische Meerjarig Beleidsplan: nee 

 

Visum 

− Niet van toepassing 
 

Advies van de dienst en motivatie 

− MMP adviseert dit reglement goed te keuren 
 

Stemming 

Unaniem goedgekeurd 
 



Besluitvorming 

− Het Directiecomité keurt het huishoudelijk reglement voor de reservaties goed.  
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