
Belangrijke mededeling over de entree op 26 maart met E-ticket en 
tijdsklok voor het Rijksmuseum! 
Zo spoedig mogelijk de tickets zelf bestellen i.v.m. beperkte toegang! 
Bij deze een bericht over het bezoek aan de tentoonstelling 'Alle Rembrandts' in het Rijksmuseum 

Amsterdam. 

Om toegang te krijgen tot het museum is het noodzakelijk een E-ticket aan te schaffen met tijdsklok 

via de website van het Rijksmuseum. 

Door de grote belangstelling voor de tentoonstelling is het niet mogelijk die dag om als groep naar 

binnen te gaan, maar individueel is nog wel mogelijk. 

Dat betekent dat ieder zelf een E-ticket moet reserveren via de website van het Rijksmuseum: 

https://www.rijksmuseum.nl/nl/online-tickets-en-shop 

Klik op deze pagina van de website het kopje Tickets Alle Rembrandts aan. 

Je komt dan uit bij Tickets voor het hele museum. 

Heb je een Museumjaarkaart klik dan op het plusje achter Entree Museumjaarkaart en geef het 

aantal personen aan met wie je wil komen. 

Heb je geen Museumjaarkaart, bestel dan één of meerdere tickets (€ 19,- p.p.) bij Entree 

volwassenen en geef aan met hoeveel personen je komt. 

Klik op  Ga verder 

Onder Plan je bezoek Klik je op Tentoonstelling alle Rembrandts 

Daaronder zie je een kalender en klik hierin op 26 maart. Let op dat de maand juist is. 

Onder Starttijd 26 maart 2019 geef je aan wanneer je naar binnen wil, je hebt een half uur speling 

(9.45 uur geplande aankomst met bus):  

10.00 uur zou mooi zijn, is deze al vol is klik dan op 10.30 uur of 11.00 uur . 

Onderaan deze pagina kun je ook nog een Multimediatour bestellen. 

Klik op Ga verder 

Vul dan je Persoonsgegevens in 

Vervolgens kun je klikken op afronden of indien je tickets koopt en/of een multimediatour besteld hebt 

deze betalen. 

Vervolgens de tickets uitprinten en meenemen voor toegang museum. 

Lukt het niet of voor  meer informatie neem dan contact met ons op. 

Als het gelukt is, dan ontvangen wij graag een bevestiging van je, zodat we exact op de hoogte 

kunnen blijven van de situatie. Stuur je berichtje dan naar hansbodegom@gmail.com. 

Succes ! 
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