
Informatiebalie
Bij de informatiebalie in de Entreehal kun 
je terecht voor informatie over onze 
activiteiten, lezingen, rondleidingen, 
speurtochten, het aanbod voor scholen, 
tentoonstellingen en de werken uit de 
museumcollectie. Onze medewerkers 
helpen je graag verder.
 
Speurtocht
Ga op onderzoek uit naar de beroemde 
schilderijen van Vincent. Beantwoord de 
vragen en maak de opdrachten. Heb je ze 
allemaal goed, dan wacht er een 
cadeautje op je bij de informatiebalie. 
De speurtocht is beschikbaar in vijf talen: 
Nederlands, Engels, Frans, Spaans en 
Italiaans.
Voor kinderen van 6-12 jaar (gratis).

De ko�er van Vincent
Bij de informatiebalie kunnen kinderen en 
hun begeleiders De ko�er van Vincent 
ophalen. Deze ko�er zit vol met leuke 
opdrachten in het museum voor jong én 
oud(er). De ko�er is beschikbaar in het 
Nederlands en Engels.
Voor kinderen van 6-12 jaar en hun 
begeleiders, het meest geschikt voor 
kleine groepen (gratis).

Vrijdagavond in het museum
Elke vrijdag is het museum open tot 
21 uur. Geniet vanaf 19 uur van cocktails, 
muziek en gratis rondleidingen. 
Wil je meer? Kom dan naar Vincent op 
Vrijdag: een uniek maandelijks avond- 
programma in samenwerking met jonge, 
creatieve makers en initiatieven uit 
Amsterdam.

   

Toegankelijkheid
Het Van Gogh Museum is goed 
toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
Via de liften zijn alle verdiepingen 
gemakkelijk bereikbaar. Ook zijn er 
rolstoelen, rollators en opklapbare krukjes 
in het museum beschikbaar. 
Onze medewerkers bij de informatiebalie 
helpen je graag verder. De boekwinkel op 
de derde verdieping is helaas niet 
toegankelijk voor kinderwagens en 
mindervaliden met rolstoel of rollator.

Bagage
In het museum is een garderobe 
aanwezig. Het is verplicht om rugzakken, 
paraplu’s en grotere tassen en 
voorwerpen in de garderobe af te geven. 
Je kunt hier ook je jas en handtas of kleine 
rugtas (daypacks of schoolrugzakken) 
achterlaten, maar dat is niet verplicht. 
Er zijn geen kluisjes.

Multimediabalie
Stap in de wereld van Van Gogh en maak 
van je bezoek een ware belevenis met 
onze prijswinnende multimediatour. 
Beschikbaar in: Nederlands, Engels, Frans, 
Duits, Spaans, Italiaans, Russisch, Japans, 
Chinees (Mandarijn), Koreaans en 
Portugees. Prijs: € 5 (volwassenen) en 
€ 3 (13-17 jaar). 
Kinderen tot en met 12 jaar doen gratis 
mee met volwassenen.

Museumwinkels
In het Van Gogh Museum bevinden zich 
drie winkels: de Flagship Store (Entreehal), 
de Last-minute shop (begane grond) en de 
boekwinkel (3e verdieping). De Flagship 
Store biedt een compleet en breed 
assortiment aan producten geïnspireerd op 
de tentoonstellingen en vaste collectie van 
het museum. De Last-minute shop biedt 
een selectie van deze producten. Onze 
uitgebreide boekwinkel bevindt zich op de 
3e etage in het Hoofdgebouw. Je vindt er 
boeken over Van Goghs leven en werk, de 
museumcollectie en de kunst van zijn tijd.

Museumcafé Le Tambourin
Le Tambourin, in het Hoofdgebouw, biedt 
een brede keuze aan vers bereide warme 
en koude gerechten, dranken, salades en 
gebak. Elke dag – voor 12 uur en na 15 uur 
– zijn er speciale dagaanbiedingen.
Neem ook een kijkje bij Ko�j, de ko�ebar 
van het museum.

Gratis wifi
In het hele gebouw heb je gratis toegang 
tot wifi. Selecteer het netwerk 
‘VanGoghMuseum’, accepteer de 
voorwaarden en je bent online.

Fotograferen
Fotograferen in het museum is niet 
toegestaan, behalve op de daarvoor 
aangewezen plekken, zoals bij de 
zogenaamde selfie-walls en in de 
entreehal. In de museumzalen zorgt het 
voor te veel hinder.

Ook vriend worden?
Door vriend te worden steun je het 
museum en zijn activiteiten. 
Geniet van de voordelen!
Kijk voor meer informatie op:
www.vangoghmuseum.nl/wordvriend

Je kunt ons ook volgen via:

Op www.vangoghmuseum.nl vind je alle 
actuele informatie over tentoonstellingen 
en activiteiten, werken in de vaste 
collectie, openingstijden, entreeprijzen en 
toegankelijkheid.
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Het museum bestaat uit twee gebouwen: het 
Hoofdgebouw en de Tentoonstellingsvleugel. 
Deze gebouwen worden door de glazen 
Entreehal met elkaar verbonden. 

In het Hoofdgebouw vind je de vaste collectie van 
het museum met werken van Van Gogh en zijn 
tijdgenoten. In de Tentoonstellingsvleugel worden 
wisselende tentoonstellingen georganiseerd. 

Het Van Gogh Museum is 365 dagen per jaar 
geopend.
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