
STOELTJESPROTOCOL

Dit protocol bevat afspraken omtrent het gebruik van de opklapbare stoeltjes in het 
museum, met als doel een goede balans te vinden tussen een verantwoord gebruik 
van de stoeltjes en het waarborgen van de veiligheid van de objecten op zaal. 

Algemene afspraken

• De stoeltjes zijn eigendom van het museum. 
• De stoeltjes zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik in het museum. 
• Bezoekers krijgen voordat ze de stoeltjes in ontvangst nemen een korte uitleg 

over hoe deze correct te gebruiken. 
• Museummedewerkers houden goed in de gaten of de stoeltjes inderdaad 

correct gebruikt worden. 
• Indien bezoekers de stoeltjes verkeerd gebruiken, dan worden ze hier door een 

medewerker op vriendelijke wijze op geattendeerd. 

Richtlijnen voor medewerkers, rondleiders en vrijwilligers

• Help bij het uitklappen van de stoeltjes. Zorg ervoor dat de stoeltjes stevig op 
de grond staan en volledig uitgeklapt zijn. 

• Houd bij het plaatsen van de stoeltjes voldoende afstand tot de 
tentoongestelde objecten (minimaal 1 meter). 

• Plaats geen stoeltjes tegen de muur.
• Zorg ervoor dat de stoeltjes geen deur of doorgang blokkeren. 
• Plaats de stoeltjes zo dicht mogelijk bij elkaar.
• Help de deelnemers plaats te nemen op de stoeltjes. Laat hen eerst hun beide 

handen op de leuningen plaatsen, voordat ze gaan zitten. 
• Draag het stoeltje altijd in verticale richting: in de hand, over de onderarm of 

om de schouder. 
• Assisteer indien nodig bij het dragen van de stoeltjes.
• Gebruik het stoeltje nooit om mee te wijzen. 
• Laat de stoeltjes nooit onbeheerd achter. 

Richtlijnen voor bezoekers

• Zorg ervoor dat uw stoeltje stevig op de grond staat en volledig is uitgeklapt. 
• Houd bij het plaatsen van de stoeltjes voldoende afstand tot de 

tentoongestelde objecten (minimaal 1 meter). 
• Plaats uw stoeltje niet tegen de muur.
• Zorg ervoor dat u met uw stoeltje geen deur of doorgang blokkeert. 
• Neem zo dicht mogelijk plaats bij de rest van de groep. 
• Vraag indien nodig aan de gastheer/-vrouw of de rondleider om u te helpen bij 

het plaatsnemen op het stoeltje. 
• Plaats uw beide handen op de leuningen en ga vervolgens rustig zitten. Let 

hierbij goed op uw balans. 
• Draag het stoeltje altijd in verticale richting, in de hand, over de onderarm of 

om de schouder. 
• Ingeklapt kunt u het stoeltje ook gebruiken als ondersteuning tijdens het 

lopen. 
• Vraag indien nodig de gastheer/-vrouw of de rondleider om hulp bij het dragen 

van uw stoeltje. 
• Gebruik uw stoeltje nooit om mee te wijzen. 
• Laat uw stoeltje nooit onbeheerd achter. 
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