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BEZOEKERSREGELING HUISJE MOSTINCKX 

 

 

1. BESCHERMD MONUMENT 

Huisje Mostinckx bestaat uit een lemen huisje en aanpalende “hoppeschuur”, die is ingericht als 

bezoekersruimte en een indruk geeft van de lokale hoppecultuur van weleer.  

 

2. RONDLEIDING 

Huisje Mostinckx is een lemen hoevetje dat de bezoeker kennis laat maken met de leefwereld van de 

kleine boeren in de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw. Een rondleiding duurt ongeveer een uur. 

De bezoeker wordt door een gids rondgeleid in het lemen huisje en daarna in de hoppeschuur. 

Er is de mogelijkheid om voor of na de rondleiding iets te drinken in de hoppeschuur. 

 

3. OPENINGSUREN  

De hoppeschuur en het huisje zijn tussen 1 april en 31 oktober op bepaalde zondagen gratis te bezoeken 

(zie kalender www.toerismedilbeek.be). Daarbuiten zijn in dezelfde periode groepsbezoeken mogelijk op 

aanvraag. 

 

4. TARIEVEN 

Een groepsbezoek bedraagt € 40 (gids inbegrepen). Dilbeekse secundaire scholen betalen € 20 (gids 

inbegrepen), voor Dilbeekse basisscholen is het bezoek gratis (gids inbegrepen). Per groep zijn er 

maximaal 20 personen.  

Deze tarieven werden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen in zitting van 27 

januari 2014. 

 

5. RESERVERING  

Een bezoek wordt aangevraagd via het reservatieformulier en vastgelegd in functie van de 

beschikbaarheid op de gewenste datum. Hiermee verklaart de organisator of vereniging zich akkoord met 

de bezoekersregeling. Een bezoek kan ten vroegste 12 maanden vóór de geplande activiteit 

aangevraagd worden.  

Na de reservatie ontvangt de organisator een bevestigingsbrief met alle praktische afspraken en 

betalingsmodaliteiten. De reservatie is pas definitief na betaling. 

Een reservatie kan door de aanvrager geannuleerd worden ten laatste 14 dagen voor de activiteit. In dit 

geval kan het gestorte bedrag worden terugbetaald. Bij latere annulering is er geen terugbetaling 

mogelijk. De annulering dient schriftelijk aan team kennis meegedeeld te worden. 

Indien de bezoekers de dag van het bezoek niet op het afgesproken tijdstip aanwezig kunnen zijn, 

moeten ze zo snel mogelijk de gids hiervan op de hoogte brengen. 

 

6. TOEGANKELIJKHEID 

Het bezoek gebeurt op eigen risico. De gemeente en de gemeentelijke diensten zijn niet verantwoordelijk 

voor verlies, schade en/of diefstal. 

Het huisje en het hopmuseum zijn gedeeltelijk toegankelijk voor rolstoelgebruikers. 
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7. RESPECT 

De bezoekers tonen respect voor de gids, het gebouw, de collectie en het materiaal dat er bewaard 

wordt. Bij niet naleving van de bezoekersregeling kunnen de bezoekers tijdelijk of definitief de toegang tot 

het monument worden ontzegd. Dit geeft geen recht op terugbetaling van het bezoek. 

De bezoekers dienen de bepalingen van het algemeen rookverbod na te leven. 

 

8. BEREIKBAARHEID EN PARKING 

Huisje Mostinckx is gevestigd te 1700 Sint-Martens-Bodegem, Dorpsplein 5. 

De bezoekers kunnen gebruik maken van de parking op het Dorpsplein. Op het domein zelf is parkeren 

niet toegelaten. 

Huisje Mostinckx is bereikbaar met het openbaar vervoer. Aan halte ’Sint-Martens-Bodegem Centrum’ 

passeert bus 116 van De Lijn. 

Het treinstation ‘Sint-Martens-Bodegem’ bevindt zich op wandelafstand van huisje Mostinckx. 

 

9. ALGEMEEN 

De dienst cultuur en toerisme staat in voor de toepassing van deze regeling. Zij staat in voor de 

reservaties, de bevestigingen, het nazicht en elementair toezicht. 

Door het ondertekenen van een vraag tot reservatie aanvaardt de ondertekenaar mede namens zijn 

vereniging of organisatie alle onderdelen van deze regeling. 

 

10. INFORMATIE 

Een reservatieformulier en alle bijkomende informatie zijn te verkrijgen via team kennis (02 451 69 34, 

kennis@dilbeek.be) 

 

KANTOOR:  

Cultuurcentrum Westrand, d’Arconatistraat 1, 1700 Dilbeek 

 


