
Wat kunt u zien?

Met een bezoek aan Museum Boijmans Van 
Beuningen maakt u een ware tijdreis door 
de geschiedenis van de kunst, van de vroege 
middeleeuwen tot het heden. Het museum 
toont topstukken van wereldniveau. 

Eten en drinken  

Geniet in ons restaurant van koffi e, taart of een 
heerlijke lunch. Het terras met uitzicht op het 
museumpark is een aanrader met mooi weer. De 
Espressobar aan de voorzijde van het museum is 
de plek voor een kop koffi e, taart of borrel. De 
Espressobar is open van 10.00 tot 17.30 uur.

Toegankelijkheid 

Via de hoofdingang (Museumpark 18) is het mu-
seum grotendeels toegankelijk voor bezoekers 
met een lichamelijke beperking. Vraag onze 
medewerkers naar de gemakkelijkste route. Bij 
de kassa zijn rolstoelen en kinderwagens te leen. 
Reserveren via 010 - 44.19.400

Museumwinkel 

De museumwinkel biedt een ruime keuze aan 
boeken, cadeaus en kaarten. De winkel is te 
bezoeken zonder entreebewijs.

Blijf op de hoogte

Wilt u op hoogte blijven van alle activiteiten? 
Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief: 
boijmans.nl / nieuwsbrief.

Volg ons op

Wat is er te doen? 

Audiotour
Beschikbaar in Nederlands en Engels. 
Verkrijgbaar voor 3 euro bij de informatiebalie 
bij de hoofdingang.

Families
Speurtochten, kinderworkshops, familiedagen, 
peuterrondleidingen en meer. Zie 
boijmans.nl / families.

Activiteiten
Lezingen, workshops, concerten, achter 
de schermen en meer. Ga voor een actueel 
overzicht naar boijmans.nl / kalender.

Bibliotheek
De bibliotheek is ook zonder entreebewijs 
van het museum te bezoeken. Open: dinsdag 
tot en met vrijdag, van 11.00 tot 16.30 uur

Online
Geniet uren na van de museumcollectie via 
collectie.boijmans.nl. Bekijk onze video’s 
op arttube.nl.

Huisregels

Het aanraken van de kunstwerken alsmede eten 
en drinken in de museumzalen is niet toegestaan. 
Grote tassen, rugzakken en paraplu’s gaarne 
opbergen in de garderobe. Fotograferen van de 
collectie is voor eigen gebruik toegestaan, 
maar zonder fl its of statief. Houd rekening met 
andere bezoekers, wij vragen u niet te telefoneren 
in de museumzalen.

Word vriend

Steun het museum en word vriend van 
Boijmans: boijmans.nl / steun.

What can you see? 

A visit to Museum Boijmans Van Beuningen is 
a journey through the history of art from the early 
Middle Ages to the present day. The museum 
displays world-class masterpieces. 

Eating and drinking  

Enjoy a cup of coffee, a piece of cake or a delici-
ous lunch in our restaurant. The terrace with 
a view of the Museumpark is a must in nice 
weather. You can also have a coffee, a pastry 
or a beverage in the Espresso Bar at the front of 
the museum. The Espresso Bar is open from 
10 a.m. to 5.30 p.m.

Access 

The museum is largely accessible for visitors with 
mobility impairments via the Exhibitions entrance 
at Museumpark 18. Ask a member of staff to show 
you the easiest route. Wheelchairs and buggies 
can be borrowed from the ticket desk. Reser-
vations: +31 (0)10-44.19.400.

Museum shop  

The museum shop stocks a wide range of books, 
cards and gifts. The shop can be visited without 
a ticket.

Stay up to date

Do you want to be kept informed of all our 
activities? Then subscribe to our newsletter: 
boijmans.nl / newsletter.

Follow us on

What can you do? 

Audio tours
are available in Dutch and English for 3 euro 
from the information desk at the main 
entrance. 

Families
Treasure hunts, children’s workshops, family 
days, toddlers’ guided tours and more. See 
boijmans.nl / families.

Activities
Lectures, workshops, concerts, behind the 
scenes and more. 
See boijmans.nl / calendar.

Library
You can use the library without buying a ticket 
to the museum. Open: Tuesday to Friday 
11 a.m. to 4.30 p.m.

Online
Enjoy the museum’s collection for hours on 
end at collectie.boijmans.nl. Watch our 
videos on the online video channel arttube.nl.

House rules 

Please do not touch the artworks. Eating and 
drinking in the galleries is strictly prohibited. 
Large bags, rucksacks and umbrellas must be left 
in the cloakroom. Photography of the permanent 
collection is allowed for personal use, but without 
fl ash or tripod. Please be considerate of other 
visitors and do not make telephone calls in the 
galleries. 

Become a friend

Support the museum by becoming a friend of 
Boijmans: boijmans.nl / support.
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Lezingen, workshops, concerten, achter 
de schermen en meer. Ga voor een actueel 
overzicht naar boijmans.nl / kalender.

Bibliotheek
De bibliotheek is ook zonder entreebewijs 
van het museum te bezoeken. Open: dinsdag 
tot en met vrijdag, van 11.00 tot 16.30 uur

Online
Geniet uren na van de museumcollectie via 
collectie.boijmans.nl. Bekijk onze video’s 
op arttube.nl.

Huisregels

Het aanraken van de kunstwerken alsmede eten 
en drinken in de museumzalen is niet toegestaan. 
Grote tassen, rugzakken en paraplu’s gaarne 
opbergen in de garderobe. Fotograferen van de 
collectie is voor eigen gebruik toegestaan, 
maar zonder fl its of statief. Houd rekening met 
andere bezoekers, wij vragen u niet te telefoneren 
in de museumzalen.

Word vriend

Steun het museum en word vriend van 
Boijmans: boijmans.nl / steun.

What can you see? 

A visit to Museum Boijmans Van Beuningen is 
a journey through the history of art from the early 
Middle Ages to the present day. The museum 
displays world-class masterpieces. 

Eating and drinking  

Enjoy a cup of coffee, a piece of cake or a delici-
ous lunch in our restaurant. The terrace with 
a view of the Museumpark is a must in nice 
weather. You can also have a coffee, a pastry 
or a beverage in the Espresso Bar at the front of 
the museum. The Espresso Bar is open from 
10 a.m. to 5.30 p.m.

Access 

The museum is largely accessible for visitors with 
mobility impairments via the Exhibitions entrance 
at Museumpark 18. Ask a member of staff to show 
you the easiest route. Wheelchairs and buggies 
can be borrowed from the ticket desk. Reser-
vations: +31 (0)10-44.19.400.

Museum shop  

The museum shop stocks a wide range of books, 
cards and gifts. The shop can be visited without 
a ticket.

Stay up to date

Do you want to be kept informed of all our 
activities? Then subscribe to our newsletter: 
boijmans.nl / newsletter.

Follow us on

What can you do? 

Audio tours
are available in Dutch and English for 3 euro 
from the information desk at the main 
entrance. 

Families
Treasure hunts, children’s workshops, family 
days, toddlers’ guided tours and more. See 
boijmans.nl / families.

Activities
Lectures, workshops, concerts, behind the 
scenes and more. 
See boijmans.nl / calendar.

Library
You can use the library without buying a ticket 
to the museum. Open: Tuesday to Friday 
11 a.m. to 4.30 p.m.

Online
Enjoy the museum’s collection for hours on 
end at collectie.boijmans.nl. Watch our 
videos on the online video channel arttube.nl.

House rules 

Please do not touch the artworks. Eating and 
drinking in the galleries is strictly prohibited. 
Large bags, rucksacks and umbrellas must be left 
in the cloakroom. Photography of the permanent 
collection is allowed for personal use, but without 
fl ash or tripod. Please be considerate of other 
visitors and do not make telephone calls in the 
galleries. 

Become a friend

Support the museum by becoming a friend of 
Boijmans: boijmans.nl / support.
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