Duidingscentrum van de Mens van Spy
Richtlijnen tegen de COVID-19 voor de bezoekers
Gelieve deze maatregelen met aandacht te lezen en te respecteren voor / tijdens / na uw bezoek
VOOR uw bezoek
● Bezoeken van het Duidingscentrum zijn enkel mogelijk OP RESERVATIE (per e-mail:
info@hommedespy.be of per telefoon, van woensdag tot zondag van 13u tot 17u: 081 74 53 28).
● Op het moment van de reservatie, gelieve ons te laten weten of er personen met beperkte
mobiliteit aanwezig zullen zijn, zodat we er rekening mee kunnen houden en hun op de beste
manier kunnen ontvangen.
● Het bezoek is beperkt tot maximaal 1 uur, alles inbegrepen.
● Een vertrek van het bezoek is mogelijk elk 1/2 uur (13u; 13u30; 14u; 14u30; 15u; 15u30; 16u, van
woensdag tot en met zondag), met een maximum van 10 mensen tegelijkertijd in het gebouw.
Bij uw aankomst
● Gelieve het afgesproken uur te respecteren.
● Het parkeren van de voertuigen is verplicht op het terrein van grind buiten de site (rechts van de
ingangspoort). Een parkingplaats voor personen met beperkte mobiliteit is beschikbaar binnen de
site, rechts van het gebouw.
● Het gebruik van de banken buiten is verboden.
● Er is geen vestiaire beschikbaar. Neem alleen mee maar wat echt nodig is (jassen of zakken).
● Het dragen van een mondmasker is verplicht voor volwassenen en voor kinderen ouder dan 12
jaar tijdens het hele bezoek.
● Volg de aanwijzingen en markeringen op de grond en houd minstens 1,50 m afstand met het
personeel en de andere bezoekers.
● Ontsmettende gel is beschikbaar bij de inkom en in de boetiek. Ontsmet uw handen bij aankomst
en voor u naar buiten gaat.
● Het is niet mogelijk met de kaart te betalen, we aanvaarden alleen contant betalingen. Gelieve,
voor zover mogelijk, het juist bedrag te voorzien (zie gedetailleerde tarieven in bijlage). Indien
gewenst is het ook mogelijk om via bankoverschrijving te betalen ; een factuur zal ter plaatse
worden gegeven. Gelieve uw betalingsmiddel voorkeur door te geven op het moment van uw
reservatie.
Gebruik van de sanitaire voorzieningen
● De sanitaire voorzieningen zijn tot uw beschikking, voor of na de bezoek.
● Eén persoon is tegelijkertijd toegelaten in elke sanitaire ruimte (mannen, vrouwen of PBM), met
uitzondering van de personen die een specifieke bijstand nodig hebben (jonge kinderen, PBM).
● Het wassen van de handen is verplicht (zie de affiches met de richtlijnen bij de wasbakken).
● Gelieve de deur open te laten aan de ingang van de gemeenschappelijke ruimte van de sanitaire
voorzieningen (mannen en vrouwen).
Tijdens het bezoek
● De richting van het parcours van het bezoek is aangeduid om elk kruising te voorkomen. Volg de
markering op de grond. Terugkeren is niet toegelaten.
● Het volledige bezoek mag maximaal een uur duren.
● De personen die onder dezelfde dak wonen moeten het bezoek samen volgen, op hetzelfde tempo.
● Houd minstens 1,50m afstand van de andere bezoekers (met uitzondering van de mensen die
onder hetzelfde dak wonen). Wacht even als het nodig is om naar de volgende ruimte verder te
gaan.
● Het is verboden om de vitrines, voorwerpen en elementen van de scenographie aan te raken.
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Aan het einde van het bezoek
● De museumshop blijft toegankelijk; betaling is enkel contant mogelijk.
● Het is verplicht uw handen te ontsmetten voor u boeken of voorwerpen aanraakt.
● Toeristische flyers en folders, routebeschrijving tot aan de grot… zijn beschikbaar aan de uitgang.
Gelieve alleen de exemplaren aan te raken dat u mee neemt.
● De uitgang is verplicht langs de aangeduide deur (deur “PMB”, onderscheiden van de ingangsdeur).
TARIEVEN VAN HET DUIDINGSCENTRUM (prijs per persoon)
Volwassenen

5€

Senioren (+ van 60 jaar)

4€

Kortingen : Carte Prof / Carte SW / Kortingsbonnen « L’Avenir.net »;
Moustique

4€

Jongeren (6-18 jaar) en studenten

3€

Kinderen(minder dan 6 jaar)

0€

Ticket Article 27

1,25 €

Paspoort Riebedebie/365.be; Educpass bon

0€
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