De Wezens
van de

Kathedraal
Tickets aan
de kassa

Huisregels

Tijdens uw bezoek aan de KoepelKathedraal gelden onze huisregels
(algemene voorwaarden):

Alleen met PIN of creditcard

Volwassenen
€ 8,50
Kinderen 5 t/m 12 jaar
€ 4,00

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kinderen t/m 4 jaar
€ 1,00

7.

Een kaartje is inclusief toegang tot de
Kathedraal en audiotour

9.

8.

10.
11.
12.

Openingstijden
Maandag t/m zaterdag
van 10.30 uur tot 17.00 uur
Zondag
van 12.00 uur tot 17.00 uur
De laatste shift start om 16.00 uur

13.
14.
15.

16.

De KoepelKathedraal is dagelijks geopend;
Binnen de KoepelKathedraal gelden de richtlijnen van het RIVM;
Toegang uitsluitend op basis van een geldig toegangsbewijs;
Betreden en toegang is uitsluitend op eigen risico;
Bezoekers dienen zich ervan bewust te zijn dat het een lichamelijke
inspanning kost om de route te lopen;
Tassen of rugtassen zijn niet toegestaan. U kunt gebruikmaken van
kluisjes. Informeer bij de kassa;
Het wordt aangeraden om de route niet op teenslippers of hakken te
lopen. Er zijn leenschoenen beschikbaar. Informeer bij de kassa
Personen met hoogtevrees worden geadviseerd de route niet
te betreden;
Toegang van kinderen tot 12 jaar uitsluitend onder begeleiding van een
volwassene;
Wees voorzichtig bij de reling op hoogte. Houd kinderen goed in
de gaten;
Roken, alcohol en/of drugsgebruik is niet toegestaan in de Kathedraal;
De organisatie is niet verantwoordelijk voor persoonlijke schade,
verlies, diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen
voor, tijdens en na uw bezoek;
De organisatie heeft te allen tijde het recht personen de toegang
te ontzeggen;
Gekochte tickets worden niet teruggenomen;
Als de weersomstandigheden aanleiding geven, behoudt de
organisatie zich het recht per direct te sluiten voor publiek. Gekochte
tickets kunnen worden omgeruild voor tickets op een ander tijdstip;
In geval van een calamiteit van welke aard dan ook, bent u verplicht de
instructies van de bedrijfsleider of medewerkers direct op te volgen.

Facebook &
Instagram
#koepelkathedraal

Voor online tickets of meer informatie,
kijk op www.koepelkathedraal.nl

