ALGEMENE VOORWAARDEN
RONDLEIDINGEN & ACTIVITEITEN

Onderwijs
Praktische informatie:
> Maximum 25 leerlingen per gids
> Maximum 20 kleuters per gids
> Per leerling (toegangstickets en gids inbegrepen)
Kostprijs:
> Kleuter-, basis- en secundair onderwijs: afhankelijk van de rondleiding/activiteit
Bekijk hier het aanbod
▪ Minimum 15 leerlingen (indien je met minder dan 15 leerlingen bent, worden alsnog
15 personen aangerekend)
> Hoger onderwijs: €5 per student
▪ Minimum 15 leerlingen (indien je met minder dan 15 leerlingen bent, worden alsnog
15 personen aangerekend)
> NT2 onderwijs: €5 per student
▪ Minimum 10 leerlingen (indien je met minder dan 10 leerlingen bent, worden alsnog
10 personen aangerekend)
> Leerkrachten met lerarenkaart: gratis
> Maximum 2 begeleiders gratis, extra begeleiders (zonder lerarenkaart) betalen dezelfde prijs
als een leerling

Volwassenen
Kostprijs:
> €65 voor de gids
> €5 per persoon (Museumpas)
> €8 per persoon (groep: vanaf 15 personen)
> €10 per persoon (groep: minder dan 15 personen)
> Gratis voor M-bassadeurs en M-cenassen
> Maximum 25 personen per gids

Verjaardagsfeestjes
Kostprijs:
> €65 voor de gids
> €8 per begeleidende volwassene
> Gratis inkom voor kinderen t.e.m. 12 jaar
> Minimum 8 en maximum 12 kinderen per gids

Kortingsbonnen en -kaarten, vouchers, gratis tickets, KBC-tickets en B-dagtrips worden niet als
betaling aanvaard bij rondleidingen.
Als je je reservatie wenst te annuleren of wijzigen, doe dat dan ten laatste 7 dagen voor de datum van
je bezoek. Op die manier vermijd je extra kosten. In geval van laattijdige annulering ontvang je een
factuur voor de vergoeding van de gids.
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Betaling
Gelieve je bezoek ter plekke te betalen aan het onthaal. Wens je liever een factuur? Gelieve dit te
vermelden bij de reservatie. Je ontvangt de factuur na je bezoek.

Heb je een vraag? Je kan ons altijd bereiken via e-mail (bezoekm@leuven.be) of telefonisch op 016 27
29 29.
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