Aanvraagformulier wijziging reservering of terugbetaling
Naar aanleiding van de sluiting van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG), meer bepaald
het Jubelparkmuseum, de Hallepoort en het Muziekinstrumentenmuseum (mim), in het kader van de beslissing
van de regering om het dreigingsniveau te verhogen naar het hoogste niveau (niveau 4), heeft de directie van de
KMKG beslist om uitzonderlijk de reeds betaalde reserveringen (toegangstickets en/of gids) voorzien op de data
dat de musea gesloten zijn terug te betalen. Teneinde deze terugbetaling zo vlot mogelijk te organiseren,
verzoeken wij de bezoekers de volgende gegevens zo volledig mogelijk mee te delen via onderstaand formulier.
Gelieve er rekening mee te houden dat de termijn van deze terugbetaling mogelijk kan oplopen tot 3 weken na
ontvangst van dit ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.

Voor een wijziging van uw reservering kan u opnieuw contact opnemen met de dienst reserveringen
(ecd@kmkg.be / NL & sec@mrah.be / FR).
Gelieve ons dit formulier zo snel mogelijk, duidelijk en volledig ingevuld, te bezorgen via info@kmkg-mrah.be
of via het postadres Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG), Jubelpark 10, 1000 Brussel.

1. Voorziene datum van uw bezoek:
2. Nummer van de reservering / referentie van de betaling: ................................................
3. Deze reservering is gemaakt op naam van: ............................................................................
.......................................................................................................................................................
4. Volledig adres van de persoon / instelling / vereniging (schrappen wat niet past) waarvoor deze betaling /
reservering werd gemaakt:
….................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
5. Telefoon en e-mail van de persoon / instelling / vereniging (schrappen wat niet past) waarvoor deze
reservering werd gemaakt:
telefoonnummer: .....................................................................................................
e-mail: ......................................................................................................................
6. Naam, e-mail en telefoonnummer van de contactpersoon van de instelling / vereniging (schrappen wat niet
past) betreffende deze reservering:
naam:
.........................................................................................................
telefoonnummer:
.........................................................................................................
e-mail:
.........................................................................................................
7. Rekeningnummer en gebruikte toepassing(en) voor de reservering:
IBAN: ...............................................................................................................................
BIC-Code: ........................................................................................................................
Terug te storten reeds betaald bedrag : .............................................................. euro
Aantal tickets dat betaald werd: ...................................................................................
Aantal gidsen dat gereserveerd werd: ...........................................................................
8. De betaling werd verricht via de volgende betalingswijze:
□ (Inter)nationale overschrijving op rek.nr.: ....................................................................
□ Internet en meer bepaald de website: ............................................................................
9. Doel van de reservering:
□ Bezoek aan de tentoonstelling Sarcophagi
□ Bezoek aan de permanente collectie v/h Jubelparkmuseum
□ Bezoek aan de permanente collectie v/h Muziekinstrumentenmuseum (MIM)
□ Bezoek aan het Hallepoortmuseum
Aldus gedaan te (plaats):
...................................................................
Datum van deze aanvraag tot terugbetaling:
...................................................................
Naam van de aanvrager:
...................................................................
Handtekening van de aanvrager:

