
   

Kunst & Verzamelhuis७
Parallelweg 9 
6321 BA  WIJLRE 

www.kunstenverzamelhuis.nl 
info@kunstenverzamelhuis.nl 
tel. 0612930118   
K.v.K. nr. 83420150 
Rek,nr. NL39 INGB 0005 0780 44 

 
 
 
Abonnement Museumkoffers 
 
 

Het museum komt naar u toe! 
 
Voor zorginstellingen hebben wij museumkoffers gemaakt. Koffers vol herinneringen en 
beleving. U kunt voor uw zorginstelling een abonnement afsluiten, waarin u jaarlijks vier 
verschillende koffer kunt lenen om met bewoners te bekijken, bespreken en 
herinneringen op kunt halen. 
  

Door een subsidie van MAEX impuls 
Limburg, mogen  wij 6 jaarabonnementen 
kosteloos aanbieden.  
 
Wilt u daar met uw instelling gebruik van 
maken, meldt u dan snel1. Deze 6 
abonnementen geven wij uit op volgorde 
van afsluiting. 
 
 
 
Ouderen betrekken bij het 
museum 
 
Graag willen wij ouderen meer kans bieden 
om te participeren in de omgeving. Met 

behulp van onze museumkoffers bieden wij herinneringen, sociale contacten en 
gezelligheid. Wij richten ons hierbij op ouderen die in een verzorgings- of verpleeghuis 
wonen. Wij brengen de beleving naar mensen die niet zelfstandig naar ons Museum kunnen 
komen.   
Per woonvoorziening bieden wij in ons abonnement twee middelen;  

1. Vier maal per jaar uitlenen van een museumkoffer vol met belevings-/ 
herinneringsvoorwerpen. Het is de bedoeling dat de koffers in gezelschap worden 
geopend, besproken en beleefd. In elke NRIIHU�LV�HHQ�WKHPD�WH�YLQGHQ�]RDOV�µKREE\¶V�

 
1 U betaalt slechts de borg. 

muziekkoffer  

http://www.kunst/


YDQ�YURHJHU¶��µRXGH�EHURHSHQ¶�RI�µIHHVWGDJHQ¶��'H�NRIIHUV�]LMQ�DIJHOHLG�YDQ�GH�NDPHUV�
in het museum Kunst - en verzamelhuis.  

2. Toegang voor 10 personen tot het Kunst en verzamelhuis, met rondleiding en koffie 
en vlaai. 

 
Bent u te laat voor een kosteloos abonnement, of wilt u het abonnement na een jaar 
omzetten in een nieuw jaarabonnement, dan kan dat. 
 
 
Standaard bieden twee soorten jaar abonnementen; 
 
Basis jaarabonnement  Vier koffers te leen, steeds één tegelijk, die drie maal kan worden 
omgewisseld bij het Kunst en Verzamelhuis. 
.RVWHQ�¼�������2 per jaar.  
 
Extra jaarabonnement  Als hierboven met extra de toegang tot het Kunst en 
Verzamelhuis voor 10 personen, inclusief koffie en vlaai. 
.RVWHQ�¼�������3 per jaar. 
 
 
Op het museumkoffer-abonnement zijn de Algemene voorwaarden Museumkoffer-
abonnement van toepassing. 
 

 

  

 
2 +LHU�NRPW�¼��������ERUJ�ELM�YRRU�JHYDO�YDQ�YHUPLVVLQJ�RI�EHVFKDGLJLQJ�YDQ��HHQ�YRRUZHUS�XLW��GH�NRIIHU��'H�ERUJ�RQWYDQJW�X�
uiteraard retour bij stopzetting van het abonnement en onbeschadigde inlevering van de laatste koffer. 
3 Zie noot 2 


