Huisregels
Wanneer u een bezoek brengt aan de Toren van de Grote Kerk Breda dient u de
volgende huisregels en bezoekvoorwaarden in acht te nemen:




















Het betreden van de Toren van de Grote Kerk Breda (hierna te noemen Toren)
geschiedt op eigen risico.
De Toren is een historische locatie. Wij verzoeken u om met respect voor het
gebouw en de omgeving om te gaan. De bezoeker is aansprakelijk voor door
hem/haar aangerichte schade of diefstal.
De Toren is uitsluitend te beklimmen onder begeleiding van een gids van Gilde de
Baronie.
De maximale groepsgrootte bedraagt 25 personen. Voor kinderen jonger dan
12 jaar is de Toren niet toegankelijk.
Het is niet toegestaan te eten, te drinken en/of te roken in de Toren.
Het is niet toegestaan om objecten van de Toren af te gooien.
De aanwijzingen van de gids moeten altijd worden opgevolgd.
De torenbeklimming zal starten binnen of buiten de Grote Kerk Breda. Dit kan
per dag verschillend zijn i.v.m. eventuele evenementen in de Grote Kerk Breda.
Een torenbeklimming duurt circa één uur, tenzij anders aangegeven.
De gids behoudt zich het recht voor personen de toegang tot de Toren te
weigeren, bijvoorbeeld wanneer iemand onder invloed is van verdovende
middelen of alcohol of als er sprake is van orde verstorend gedrag.
U wordt verzocht om tijdens de torenbeklimming het geluid van uw mobiele
telefoon uit te zetten.
In de Toren worden geen huisdieren toegelaten. Hulphonden vormen hierop een
uitzondering.
Ouders/begeleiders zijn zelf verantwoordelijk voor, en aanspreekbaar op, het
gedrag van hun meegebrachte kinderen (min. 12 jaar). Leraren/begeleiders zijn
zelf verantwoordelijk, en aanspreekbaar op, het gedrag van de meegebrachte
groepsleden.
U wordt verzocht 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn bij de ingang van de
Grote Kerk Breda.
Koop uw ticket van te voren, aan de balie van de Grote Kerk Breda. Vol = vol.
Indien u geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs is dit voor
eigen rekening en op eigen risico.
Stichting Grote Kerk Breda geeft geen vergoeding bij verlies of diefstal van vooraf
gekochte tickets.
Indien u te laat aanwezig bent geeft uw toegangsbewijs geen toegang tot een
volgende torenbeklimming.

