
Bezoekregels 
 

• De binnentuin is privéterrein en heeft géén openbare functie. De eigenaar stelt deze tuin voor 
gebruik ter beschikking aan de huurders van de aangelegen woningen. U bent te gast. 

• Respecteer altijd de aangegeven openingstijden bij de ingangen: 
o Maandag t/m vrijdag van 10:00-17:00 uur 
o Zaterdag van 10:00-14:00 uur 
o Zon- en feestdagen gesloten 
Bij bepaalde evenementen kunnen uitzonderingen worden gemaakt op deze openingstijden. 

• De binnentuin wordt vaak omschreven als een oase van rust, houd uw bezoek aan de binnentuin 
daarom zo kort en geruisloos mogelijk. 

• Alleen toegang tot de binnentuin via de poort tussen Spieringstraat 2 en 4 en via dezelfde weg 
het hofje weer verlaten. 

• Houd uw groep bij elkaar, ga niet rondwandelen en blijf altijd op het in groen aangegeven 
pleintje om het hofje zo rustig mogelijk te houden. (zie kaartje) 

• Respecteer te allen tijde de privacy van de bewoners, fotografeer en/of stoor de bewoners niet 
in hun dagelijkse bezigheden. 

• Verstrek mondelinge informatie over het gebouw alstublieft buiten het complex op de 
openbare weg, om de rust in de binnentuin te behouden 

• De voordeur / centrale hal is geen doorgang voor toeristen. 
 
 

Rules for visitors 
 

• The courtyard is a private area and is no public terrain. The owner allows usage of the garden 
for the inhabitants of the surrounding houses. You are a guest. 

• Always respect our visiting hours, as stated on the signs near the entrances: 
o Monday – Friday from 10:00-17:00 hrs (or 10 am-5 pm) 
o Saturday from 10:00-14:00 hrs (or 10 am-2 am) 
o Closed on Sundays and public holidays 
Exceptions on visiting hours can be made during some events. 

• The courtyard is described as silent and peaceful, please keep your visit as brief and quiet as 
possible. 

• Access to the garden is only allowed though the gate between Spieringstraat 2 and 4. Please 
leave the same way. 

• Please keep your group together, do not walk around and stay in the green area as marked on 
the map provided, to keep the place as tranquil as possible. 

• Always respect the privacy of the inhabitants, do not interrupt or take pictures of persons 
during their daily life. 

• Provide vocal information about the building outside of the courtyard on the public road or 
sideways to keep the garden quiet. 

• The main door / central entrance is not a passage for tourists. 
 
 


