Huisregels – verkorte versie voor huwelijksceremonies
Beste bezoekers,
Welkom in het museum van Stichting Museum Schloss Moyland. We zijn erg blij dat u
ons bezoekt. De huisregels zorgen ervoor dat uw bezoek aan het museum en het
museumterrein in een aangename sfeer verloopt. De huisregels zijn van toepassing
op de museumgebouwen en het buitenterrein (park, museumwinkels, parkeerplaats).
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Entree
Het bruidspaar en alle gasten hebben gratis toegang tot het museumterrein.
We vragen u echter om zich te melden bij het personeel aan de kassa.
Algemene voorschriften
Wij vragen u om andere bezoekers niet te hinderen, lastig te vallen of in gevaar
te brengen, en om museumvoorwerpen niet te beschadigen.
Bezoekers zijn aansprakelijk voor alle door hen veroorzaakte schade.
Dieren zijn in het museum niet toegestaan. Er geldt een uitzondering voor
geleidehonden.
Om veiligheidsredenen moeten trappen, doorgangen, bruggen en aangegeven vluchtwegen altijd vrij worden gehouden.
Het dragen van wapens of gevaarlijke voorwerpen die kunnen worden gebruikt
als slag-, stoot- of steekwapen en spuitbussen met schadelijke stoffen of kleurstoffen is niet toegestaan. Het is verboden op het terrein van het Museum
Schloss Moyland vuurwerk af te steken.
Personen die zichtbaar onder invloed van alcohol of drugs zijn, kunnen van
het museumterrein worden verwijderd.
Speciale regelingen voor huwelijksceremonies
De toegang tot het museumterrein is beperkt tot maximaal twee personenauto's. In speciale gevallen kan toestemming worden verkregen voor meerdere voertuigen bij de afdeling Evenementcoördinatie.
Speciale wensen, zoals een paardenkoets, duiven die worden losgelaten, enz.
moeten ook tijdig van tevoren worden besproken met de afdeling Evenementcoördinatie. Het is niet toegestaan confettikanonnen af te schieten of rijst
te strooien, enz.
Ontvangst met champagne en andere gastronomische diensten kunnen alleen
via Moyland Eventlocation & Café worden geregeld. Het is uitdrukkelijk verboden om o.a. de catering elders te regelen of de ontvangst met champagne
zelf te regelen.
Gedrag in de tentoonstellingsruimten
Het is niet toegestaan in de gebouwen te roken of voedsel en drank te consumeren.
Het is niet toegestaan om kleding over de arm te dragen in de collectie- en
tentoonstellingsruimten omwille van het behoud van de voorwerpen en de
veiligheid.
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Voor de verzorging van baby's en peuters kunt u de luiertafels in de sanitaire
ruimtes in de oude voorburcht gebruiken.
Kinderwagens en rolstoelen, zowel manuele als elektrische rolstoelen,
geschikt voor binnengebruik, mogen in onze gebouwen worden gebruikt. Voor
de duur van uw verblijf stellen wij u op aanvraag gratis rolstoelen ter
beschikking.
Film-, foto- of andere audio-opnamen
Fotograferen en filmen voor privégebruik zonder flitslicht is toegestaan in de
tentoonstellingsruimten en op het buitenterrein.
Voor commerciële of redactionele foto-, film- en video-opnamen is schriftelijke
toestemming van de Stichting Museum Schloss Moyland vereist. Neem voor
uw bezoek contact op met onze afdeling Pers en Voorlichting. Zonder voorafgaande toestemming is commercieel gebruik van alle opnames niet toegestaan evenals het gebruik van extra lichten (flits, videolampen) en statieven.
Houd rekening met andere bezoekers bij het fotograferen of filmen.
Met name wijzen wij u op de naleving van afzonderlijke bepalingen, zoals het
auteursrecht.
Het is op het gehele museumterrein niet toegestaan met een zogenaamde
cameradrone te fotograferen of te filmen, of een dergelijke drone bij zich te
hebben.
Toezichthoudend personeel
Het personeel dient ervoor te zorgen dat de huisregels worden gehandhaafd.
De aanwijzingen van het personeel moeten dan ook worden gevolgd.
Als de huisregels of de instructies van het toezichthoudend personeel niet
worden opgevolgd, kan de betrokken personen de toegang tot het
museumterrein worden ontzegd. Hetzelfde geldt voor personen die andere
bezoekers lastigvallen, faciliteiten of voorzieningen betreden zonder toestemming of aanwijzingen van het personeel of verbods- en gebodsborden
niet volgen of anderszins storen.
Bezoekers die herhaaldelijk weigeren zich te houden aan de huisregels en de
instructies van het toezichthoudend personeel kunnen een toegangsverbod
tot het museumterrein krijgen.

De volledige versie van de huisregels vindt u op www.moyland.de. Geprinte versies
zijn op aanvraag verkrijgbaar aan de kassa en aan de balie van het kasteel.
Moyland, augustus 2018
De algemeen directeur

