
Wilt u als gastrondleider een rondleiding geven in Singer Laren? Dat is mogelijk met een groep 

van maximaal 15 personen en altijd in overleg met onze receptie. U ontvangt dan een bevestiging 

die u bij binnenkomst kunt tonen. Alleen geregistreerde rondleidingen kunnen plaatsvinden.  

 

Richtlijnen voor gastrondleiders bij Singer Laren 

• Bij de kassa krijgt u op vertoon van de bevestiging de sticker ‘Gastrondleider Singer 

Laren’. Deze textielsticker plakt u op borsthoogte op uw kleding. Medewerkers en 

suppoosten van Singer Laren zien hierdoor dat de rondleiding is afgesproken. 

• Houd altijd rekening met andere bezoekers in de ruimte: zorg dat uw groep bij elkaar 

blijft en probeer niet onnodig hard te spreken. 

• De rondleiders van Singer Laren maken gebruik van een fluisterset. Mocht u zelf een 

fluistersysteem bezitten, dan is het gebruik hiervan zeer wenselijk.  

• Mocht het in een zaal erg druk zijn, wijk dan uit naar een andere zaal.  

• Sta niet te lang stil bij een kunstwerk. Maak contact met evt. andere rondleiders als u 

merkt dat zij ook dit werk willen bespreken. 

• Er zijn rondleidingen en educatieve programma’s van Singer Laren die bij specifieke 

kunstwerken plaatsvinden. Ook zijn er activiteiten als ‘Pak een stoeltje’ en rondleidingen 

als ‘Onvergetelijk Singer’ voor mensen met dementie en hun mantelzorger. Wij vragen u 

de rondleiders en museumdocenten van Singer Laren dan voorrang te geven. Onze 

mensen zijn herkenbaar aan de ‘Rondleider Singer Laren’ badge.  

• Medewerkers van Singer Laren zien toe op naleving van bovenstaande regels. Wanneer 

een gastrondleider onze aanwijzingen en richtlijnen overtreedt, kan Singer Laren hem of 

haar de toestemming tot het geven van rondleiding voor een bepaalde tijd ontzeggen. 

• Communicatie over de rondleidingen verloopt via de medewerkers van onze receptie. Zij 

zijn bereikbaar via mail museum@singerlaren.nl of via 035 539 39 39.  

• De algemene bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing. 

• Het live-streamen (of digitaal) opnemen van rondleidingen is niet toegestaan. 
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