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OVERZICHT GROEPSTARIEVEN

Indien u een vrij bezoek wenst te reserveren, hoeft u geen rekening te houden met de tarieven voor 
gidsen of bijhorende supplementen. Deze zullen u immers niet worden aangerekend.

1. Jongeren (basisonderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs) (6 tot 25 jaar)

De duur van de rondleiding varieert tussen 1u15 en 1u30. Voor het comfort van het bezoek telt een 
groep 12 tot 15 personen/leerlingen. Meer deelnemers vermindert de kwaliteit van de rondleiding. 
Voor één leerkracht of begeleider per groep is het bezoek inbegrepen.

A.  Magritte Museum - Old Masters Museum - Fin de Siècle Museum -  
Tijdelijke tentoonstellingen

Rondleiding : € 105 - weekdagen 
(forfait max. 15 tickets + 1 gids)  € 115 - weekends

Rondleiding + Creatief atelier (1u30): € 110 - weekdagen
(forfait max. 12 pers. + 1 gids) € 120 -  weekends

Toegangstickets/persoon vrij bezoek of extra ticket forfait1 :
- één vaste collectie naar keuze : € 2,00
- combiticket2 :  € 3,00
- tijdelijke tentoonstelling :  € 3,50

B. Wiertz Museum - Meunier Museum

Rondleiding : € 65 - weekdagen 
(forfait max. 12 pers. + 1 gids) € 75 -  weekends

De toegang tot het Wiertz Museum en het Meunier Museum is gratis voor iedereen.

Voor elke rondleiding
Toeslag vreemde taal/gids: + € 12,50
(Engels, Italiaans, Spaans, Russisch, Japans en Grieks)

1 Extra ticket/persoon bij het forfaitair van een rondleiding.
2  Het combiticket is geldig voor een bezoek op dezelfde dag aan de vaste collecties van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. 
Wij kunnen voor u een rondleiding organiseren in één van de musea waarbij u nadien ook de andere kan bezoeken. Uiteraard kunt u ook in de 
vorm van een vrij bezoek de vaste collecties ontdekken; een geleid bezoek is immers niet verplicht.
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2. Volwassenen (culturele verenigingen, bedrijven, particuliere groepen, …)

De duur van de rondleiding varieert tussen 1u15 en 1u30. Voor het comfort van het bezoek telt een groep 
maximum 15-20 personen (per gids). Meer deelnemers verminderen de kwaliteit van de rondleiding.

A.  Magritte Museum1 - Old Masters Museum - Fin de Siècle Museum1 -  
Wiertz Museum - Meunier Museum

Rondleiding : € 75 - weekdagen 
(Toegangstickets niet inbegrepen)  € 95 - weekends

Toegangsticket/persoon2 : € 6 (minimum 15 personen)
 € 8 (minder dan 15 personen)

Toegangsticket/persoon3 : € 9 (minimum 15 personen)
 € 13 (minder dan 15 personen)

B. Tijdelijke Tentoonstellingen1

Rondleiding : € 75 - weekdagen 
(Toegangstickets niet inbegrepen)  € 95 - weekends

Toegangsticket/persoon2 : € 10,50

Voor elke rondleiding
Toeslag vreemde taal/gids: + € 12,50
(Engels, Italiaans, Spaans, Russisch, Japans en Grieks)

1 Enkel georganiseerd door onze instelling (KMSKB).
2 De toegang tot het Wiertz Museum en het Meunier Museum is gratis voor iedereen.
3 Het combiticket is geldig voor een bezoek op dezelfde dag aan de vaste collecties van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. 
Wij kunnen voor u een rondleiding organiseren in één van de musea waarbij u nadien ook de andere kan bezoeken. Uiteraard kunt u ook in de 
vorm van een vrij bezoek de vaste collecties ontdekken; een geleid bezoek is immers niet verplicht.
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Opmerkingen :

 -  We nemen geen opties aan. De beschikbaarheid van de activiteiten kunnen 
bijgevolg op elk moment veranderen.

 -  De betaling gebeurt vooraf per overschrijving.

 -  De nodige gegevens (IBAN code, gestructureerde mededeling, …) 
worden vermeld in uw bevestigingsbrief.

 -  Annuleringen en wijzigingen dienen ten laatste 14 kalenderdagen 
voor de gereserveerde datum schriftelijk (fax, brief, e-mail) te worden 
meegedeeld. Toegangstickets alsook het tarief voor de gidsen worden 
nadien niet terugbetaald.

 -  Eens u een reservatie heeft gemaakt en bijgevolg uw bevestigingsbrief 
heeft ontvangen, betekent dit dat u automatisch akkoord gaat met alle 
bepalingen zoals die zijn opgenomen in het huisreglement van onze musea 
welke u kan consulteren op onze website.


