Huisregels Kasteel de Haar
Deze huisregels zijn voor het laatst aangepast op 5 augustus 2021.
Huisregels kasteel
Wij vragen u om respect te hebben voor deze historische locatie, door tijdens uw bezoek niet tegen
de wanden of collectie te leunen en om niet te gaan zitten op de collectie of deze aan te raken


Jassen, rugtassen, rugdragers, paraplu’s en ridderattributen zijn niet toegestaan in het
kasteel, deze kunt u achterlaten in de garderobe of in de kluisjes in het souterrain (op eigen
risico)



Rolstoelen, rollators, kinderwagens en buggy’s kunnen niet mee in het kasteel. Deze kunt u
achterlaten in de vestibule (op eigen risico). Rugdragers zijn ook niet toegestaan.



Het is tijdens uw bezoek niet toegestaan om te roken, te eten of te drinken



Het is niet toegestaan om in het kasteel te fotograferen met flits. Daarnaast zijn drones,
selfie-sticks, statieven en fotoschermen niet toegestaan, evenals andere (semi)professionele
opnameapparatuur



Houdt u tijdens uw bezoek rekening met andere bezoekers, door geen hinder te veroorzaken
en rustig te praten




U kunt het kasteel alleen betreden tussen de op uw voucher genoteerde tijden
Het is alleen toegestaan om de museale ruimtes te betreden



Ouders / begeleiders zijn zelf verantwoordelijk voor, en aanspreekbaar op, het gedrag van
hun kinderen



Aanwijzingen door de medewerkers van Kasteel de Haar dienen direct te worden opgevolgd

Huisregels park
Wij vragen u om respect voor de natuur en het park, door geen afval buiten de afvalbakken achter te
laten, door geen attributen in het park te vernielen of beschadigen en u op die plaatsen te begeven,
die daarvoor bestemd zijn zoals paden en de grasvelden.


U dient afstand te houden tot de beelden in de tuinen, evenals tot de bloemen, struiken en
bomen. Deze zijn ook onderdeel van de collectie en kwetsbaar



De planten en bloemen zijn om van te genieten, niet om te plukken
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In het park is het toegestaan te fotograferen, de opnames mogen echter niet voor
commerciële doeleinden worden gebruikt



Het is niet toegestaan om op het terrein (zowel het park als de stijltuinen) opnames te
maken met een drone



In het park zijn honden toegestaan, mits aangelijnd. Overige dieren worden niet toegelaten




In het park zijn diverse waterpartijen, houdt uw kinderen daarom altijd goed in de gaten
Het is niet toegestaan te zwemmen en te vissen in het park



In het park zijn fietsen, brommers en auto’s niet toegestaan. Parkeren is alleen toegestaan
op de bezoekersparkeerplaats aan de overkant van het terrein. Fietsen kunt u plaatsen in de
fietsenstalling bij de bezoekersparkeerplaats.



Aanwijzingen door de medewerkers van Kasteel de Haar dienen direct te worden opgevolgd



Het park is om 18.00 uur gesloten en wij verzoeken u voor 18.00 uur het park te verlaten.
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