In het Belgisch Stripcentrum vind je inderdaad zowat alles wat te
maken heeft met het Europese stripverhaal, van de prestigieuze
begindagen tot de meest hedendaagse ontwikkelingen.
Maar het Stripcentrum, dat zijn ook de oude Waucquez
warenhuizen, een parel van de Art Nouveau van de grootmeester
Victor Horta (1906).

OPENINGSUREN
Museum, Stripwinkel Slumberland en Brasserie Horta
Alle dagen open van 10 tot 18 uur.
Bibliotheek, documentatiecentrum (toegang vanaf 16 jaar: 1,20 €)
Dinsdag tot donderdag: van 12 tot 17u.00 – Vrijdag: van 12 tot 18u.00 – Zaterdag: van 10 tot 18u.00
gesloten op zondag
Leeszaal (voor iedereen toegankelijk: 0,50 €)
Idem bibliotheek, Zondagen: van 12 tot 18u.00

TOEGANGSPRIJZEN
(In de prijs is inbegrepen de toegang tot het museum, de tijdelijke tentoonstellingen en de leeszaal)

Individuele prijzen

Groepsprijzen

Volwassenen

10,00 €

Senior (vanaf 65jaar)

8,00 €

12-26 jaar
Kinderen (6-12 jaar)

Volwassenen

8,00 €

7,00 €

Scholen (12-26 jaar)

5,00 €

3,50 €

Kinderen (6-12 jaar)

3,50 €

Worden ook aanvaard:
Brussels Cards – Must of Brussels – Sodexo checken
Minder validen: 7 € en toegang per lift

Deze prijzen zijn geldig voor groepen vanaf 15 personen of als
en rondleiding wordt gereserveerd. Een gratis toegang wordt
aangeboden per 15 personen voor de begeleiders van
schoolgroepen, reisagentschappen en chauffeurs.

PEDAGOGISCHE DIENST EN RONDLEIDINGEN
Rondleidingen van het Museum (groepen beperkt tot 25 personen per gids)
Algemene bezoek van 1u30 – prijs per gids: 75,00 €; korting voor schoolgroepen van maandag
tot vrijdag: 65,00 €.
▪ Thematische rondleidingen (behalve voor Art Nouveau en Kuifje) – 10,00 € supplement
▪ Kinderkoffer (voor basisscholen - 1u30) – prijs per gids van dinsdag tot vrijdag: 75,00 €; weekend:
90,00€
▪

Stripwandeling (groepen beperkt tot 25 personen per gids)
▪ Wandeling van 2u.30 in het centrum van Brussel rond de thema van de geschiedenis van de stad en zijn
stripmuren – prijs per gids: 130,00 €; korting voor schoolgroepen van maandag tot vrijdag: 115,00 €.
In elk geval kunnen de rondleiding aan de leeftijd en als het mogelijk is aan de interesse van de groep aangepast
worden. Deze activiteiten gebeuren enkel op reservatie tenminste twee weken op voorhand.
Andere pedagogische activiteiten
▪
▪
▪

Verjaardagsfeestjes voor kinderen van 6 tot 11 jaar.
Mogelijkheid voor schoolgroepen om een quiz te krijgen.
Gelieve onze pedagogische dienst te contacteren voor de verschillende tijdelijke activiteiten.

De betaling gebeurt cash, met bank- of kredietkaart indien u de dag zelf betaalt. Als u per factuur wil betalen,
gelieve ons dan vooraf de facturatiegegevens door te geven.

CONTACT : Tine Anthoni et Marie-Aude Piavaux (+32/2.219.19.80, visit@stripmuseum.be)

ANNULATIEVOORWAARDEN en wijzigingsvoorwaarden
Uw reservatie kan tot 6 dagen voor uw geleid bezoek kosteloos geannuleerd worden. Indien u later het bezoek
annuleert, zullen wij de kosten voor de gids(en) factureren.
Indien u uw reservatie moet annuleren op minder dan zes dagen voor uw bezoek door onvoorziene
omstandigheden (zware weersomstandigheden of stakingen bij het openbaar vervoer), dan rekenen wij slechts
50% van de prestatie van, de gids(en) aan.
Indien u de dag zelf annuleert, dan zal het totale bedrag voor de gidsbeurt gefactureerd worden, zelfs in geval van
onvoorziene omstandigheden.
De toegangsprijzen worden nooit gefactureerd bij een annulatie.
U kan uw reservatie tot 6 dagen voor uw geleid bezoek kosteloos wijzigen. Indien u een wijziging wenst na deze
termijn en deze niet overeenkomst met de beschikbaarheid van de gids(en), dan zullen de kosten van de gidsbeurt
worden gefactureerd, evenals deze van de gids(en) die u zullen rondleiden op een gewijzigd tijdstip.
Indien de gids(en) beschikbaar zijn op het tijdstipt waarnaar u uw reservatie wenst te wijzigen, dan zullen er geen
extra kosten worden doorgerekend.
In geval van wijzigingen in uw planning kunnen wij u niet garanderen dat onze gids(en) beschikbaar zijn op het
nieuwe, door u gekozen tijdstip. De mogelijkheid om uw bezoek te organiseren is afhankelijk van de
beschikbaarheid van onze gidsen.

