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ARRANGEMENTEN 
MUSEUMMOLEN DE WALVISCH, 
JENEVERMUSEUM EN BRANDERIJ 2019
Versie 3-2019 | Arrangementen en prijzen zijn geldig tot en met 31 december 2019
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INLEIDING
Het Nationaal Jenevermuseum Schiedam bevindt zich in het 
historische centrum van jeneverstad Schiedam. Op drie locaties 
- Museummolen de Walvisch, Jenevermuseum en Branderij de 
Gekroonde Brandersketel - vertellen wij het complete verhaal van 
jenever, toen én nu. In het Jenevermuseum vindt u bovendien op 
de voormalige graanzolder JeneverEscaperoom De Albatros. 

Groepsarrangementen
We bieden diverse arrangementen voor groepen vanaf 10 
personen. Maar ook met kleinere groepen kunt u bij ons terecht. 
Heeft u iets te vieren of zoekt u een bijzondere locatie voor een 
activiteit of vergadering? Ook dan bent u bij ons aan het juiste 
adres! Een bezoek aan de Museummolen, Jenevermuseum en/of 
Branderij is altijd onderdeel van het programma. We zijn tenslotte 
niet voor niets een museum!

Bezoek uitbreiden met extra’s
Wilt u uw bezoek aan het Nationaal Jenevermuseum Schiedam 
uitbreiden? Dat kan! Samen met Museumcafé Zavor (grenzend 
aan het Jenevermuseum) verzorgen we arrangementen met 
bijvoorbeeld koffie, lunch of diner. Daarnaast kunt u kiezen voor 
een rondleiding met gids, de Audiotour Jenever Hotspots, een 
jeneverproeverij of een tochtje met de Fluisterboot (in het 
vaarseizoen). Zelfs een overnachting in B&B Het Museumkwartier 
behoort tot de mogelijkheden. 

Overzicht mogelijkheden
In deze publicatie vindt u een uitgebreid overzicht van alle 
arrangementen en mogelijkheden. Andere wensen? Laat het ons 
dan weten. We denken graag met u mee!
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1. TOEGANGSPRIJZEN

MUSEUMMOLEN DE WALVISCH 
Volwassenen       €  7,50 p.p.
Kinderen 13 t/m 17 jr.      €  5,00 p.p.
Museumkaart       gratis
Rotterdampas       gratis
Vriendenpas       gratis

Audiotour Jenever Hotspots     €  2,50 p.p. 
        (excl. entree)
JENEVERMUSEUM INCL. BRANDERIJ
Volwassenen        € 12,50 p.p.
Museumkaart       gratis
Rotterdampas       gratis
Vriendenpas       gratis

BRANDERIJ (begane grond Jenevermuseum)
Entree Branderij      €  7,50 p.p.

COMBINATIEKAARTEN
Jeneverticket        € 17,50 p.p.
Museummolen + Jenevermuseum    

Ambacht-ticket*       € 24,50 p.p.
Museummolen + Jenevermuseum + Fluisterboot + Audiotour 

Molentochtticket*       € 12,00 p.p.
Museummolen + Fluisterboot

*Beschikbaar van medio april tot eind oktober i.v.m. vaarseizoen Fluisterboot

OPTIONEEL BIJ TE BOEKEN
Bij het Jenevermuseum*:
Proeverij van 3 jenevers     € 10,00 p.p.
Proeverij ‘De keuze van de Stoker’     € 20,00 p.p.
(6 proefglaasjes Old Schiedam)
(proeverijen worden geserveerd met Schiedams gebrande noot)    

Bij Museumcafé Zavor:
Borrelplateau klein (ca. 2 personen)    €  7,50 p.st.
Borrelplateau groot (ca. 4 personen)    € 12,00 p.st.
Koffieproeverij (2-10 personen)    € 10,95 p.p.
2 koppen koffie met plaatgebak
(1 ‘french press’ per 2 personen met koffiesoorten naar keuze)
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2. ARRANGEMENTEN MUSEUMMOLEN DE WALVISCH 

LUNCHARRANGEMENT MOLEN STANDAARD    € 13,25 p.p. 
(v.a. 10 personen, duur ca. 3 uur)

Programma
13.00 uur Lunch* bij Museumcafé Zavor
14.00 uur Bezoek aan Museummolen De Walvisch
15.00 uur  Audiotour langs jenever hotspots (start in de molen)

* Wisselend assortiment belegde broodjes. Koffie/thee, 
melk of jus d’orange.

LUNCHARRANGEMENT MOLEN LUXE    € 14,75 p.p. 
(v.a. 10 personen, duur ca. 3 uur)

Programma
13.00 uur Luxe Lunch* bij Museumcafé Zavor
14.00 uur Bezoek aan Museummolen De Walvisch 
15.00 uur Audiotour langs jenever hotspots (start in de molen)

* Wisselend assortiment luxe warm en koud belegde broodjes. 
Koffie/thee, melk of jus d’orange.

LUNCHARRANGEMENT MOLEN  WARM LUXE  € 16,75 p.p. 
(v.a. 10 personen, duur ca. 3 uur)

Programma
13.00 uur Warme Luxe Lunch* bij Museumcafé Zavor
14.00 uur Bezoek aan Museummolen De Walvisch
15.00 uur Audiotour langs jenever hotspots (start in de molen)

* Soep en wisselend assortiment luxe warm en koud belegde broodjes. 
Koffie/thee, melk of jus d‘orange.

DINERARRANGEMENT      € 31,25 p.p. 
(v.a. 10 personen, duur ca. 2,5 uur)

Programma
15.30 uur Bezoek aan Museummolen De Walvisch
17.00 uur Diner* bij Museumcafé Zavor

* Wisselend buffet met gerechten van het seizoen, 
2 drankjes en koffie/thee na
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BORRELARRANGEMENT MOLEN     € 14,50 p.p. 
(v.a. 10 personen, duur ca. 2,5 uur)

Programma
15.30 uur Bezoek aan Museummolen de Walvisch
17.00 uur – 18.00 uur Borrel* bij Museumcafé Zavor

* 2 consumpties (koffie, thee, fris, bier of wijn) met warme snacks

N.B. Starttijd van bovenstaande arrangementen kan in overleg 
worden aangepast.

OPTIONEEL BIJ TE BOEKEN
Rondleiding door gids (max. 20 personen per groep)  € 55,00

Bij Museumcafé Zavor:
Koffie, cappuccino, latte of thee met gebak van de dag  €  5,25 p.p.

Bij het Jenevermuseum*:
Proeverij van 3 jenevers     € 10,00 p.p.
Proeverij ‘De keuze van de Stoker’     € 20,00 p.p.
(6 proefglaasjes Old Schiedam)
(proeverijen worden geserveerd met Schiedams gebrande noot)

* Ook het Museummolenarrangement kan worden uitgebreid met 
een proeverij in het Jenevermuseum. Dit is dan exclusief entree tot 
Jenevermuseum en Branderij.
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3. ARRANGEMENTEN JENEVERMUSEUM

PROEVERIJ ARRANGEMENT KOFFIE EN JENEVER   € 37,20 p.p. 
(2-10 personen, duur ca. 3 uur)

Programma
13.30 uur Koffieproeverij in Museumcafé Zavor
14.30 uur Uitleg in de Branderij
15.00 uur Jeneverproeverij ‘De keuze van de Stoker’*
15.15 uur Bezoek aan het Jenevermuseum

* 6 proefglaasjes van diverse soorten Old Schiedam 
(in totaal ca. 2 borrelglazen)
N.B. Starttijd van dit arrangement staat vast.

LUNCHARRANGEMENT JENEVERMUSEUM STANDAARD  € 24,75 p.p. 
(v.a. 10 personen, duur ca. 3 uur)

Programma
13.00 uur Lunch* bij Museumcafé Zavor
14.00 uur Bezoek aan het Jenevermuseum
14.30 uur Uitleg in de Branderij
15.00 uur Jeneverproeverij**

* Wisselend assortiment belegde broodjes. Koffie/thee, 
melk of jus d’orange.
** 3 proefglaasjes van diverse soorten Old Schiedam 
(in totaal ca. 1 borrelglas)

LUNCHARRANGEMENT JENEVERMUSEUM LUXE   € 26,25 p.p. 
(v.a. 10 personen, duur ca. 2,5 uur)

Programma
13.00 uur Luxe Lunch* bij Museumcafé Zavor
14.00 uur Bezoek aan het Jenevermuseum
14.30 uur Uitleg in de Branderij
15.00 uur Jeneverproeverij**

* Wisselend assortiment luxe warm en koud belegde broodjes. 
Koffie/thee, melk of jus d’orange.
** 3 proefglaasjes van diverse soorten Old Schiedam 
(in totaal ca. 1 borrelglas)
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LUNCHARRANGEMENT JENEVERMUSEUM LUXE WARM  € 28,25 p.p. 
(v.a. 10 personen, duur ca. 2,5 uur)

Programma
13.00 uur Warme Luxe Lunch* bij Museumcafé Zavor
14.00 uur Bezoek aan het Jenevermuseum
14.30 uur Uitleg in de Branderij
15.00 uur Jeneverproeverij**

* Soep en wisselend assortiment luxe warm en koud belegde broodjes. 
Koffie/thee, melk of jus d‘orange.
** 3 proefglaasjes van diverse soorten Old Schiedam 
(in totaal ca. 1 borrelglas)

BORRELARRANGEMENT JENEVERMUSEUM   € 26,00 p.p. 
(v.a. 10 personen, duur 3 uur)

Programma
15.00 uur Bezoek aan het Jenevermuseum
15.30 uur Uitleg in de Branderij
16.30 uur Jeneverproeverij*
17.00 uur – 18.00 uur Borrel** bij Museumcafé Zavor

* 3 proefglaasjes van diverse soorten Old Schiedam 
(in totaal ca. 1 borrelglas)
** 2 consumpties (koffie, thee, fris, bier of wijn) met warme snacks

DINERARRANGEMENT JENEVERMUSEUM    € 42,75 p.p.  
(v.a. 10 personen, duur ca. 3 uur)

Programma
15.00 uur Bezoek aan het Jenevermuseum
15.30 uur Start Uitleg in de Branderij
16.00 uur Jeneverproeverij*
17.00 uur Diner** bij Museumcafé Zavor

* 3 proefglaasjes van diverse soorten Old Schiedam 
(in totaal ca. 1 borrelglas)
** Wisselend buffet met gerechten van het seizoen, 
2 drankjes en koffie/thee na

N.B. Starttijd van bovenstaande arrangementen kan in overleg
worden aangepast.
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OPTIONEEL BIJ TE BOEKEN
Rondleiding door gids (max. 20 personen per groep)  € 55,00

Bij Museumcafé Zavor:
Koffie, cappuccino, latte of thee met gebak van de dag  €  5,25 p.p.

Bij het Jenevermuseum:
Borrelplateau klein (ca. 2 personen)    €  7,50 p.st.
Borrelplateau groot (ca. 4 personen)    €12,00 p.st.
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4. ARRANGEMENTEN JENEVERMUSEUM + 
    MUSEUMMOLEN DE WALVISCH 

PROEVERIJ-ARRANGEMENT MOLEN, KOFFIE EN JENEVER  € 40,95 p.p. 
(2-10 personen, duur ca. 4 uur)

Programma
13.00 uur Koffieproeverij bij Museumcafé Zavor
14.15 uur Bezoek aan Museummolen de Walvisch
15.30 uur Uitleg in de Branderij
16.00 uur Jeneverproeverij ‘De keuze van de Stoker’*
16.15 uur Bezoek aan het Jenevermuseum

* 6 proefglaasjes van diverse soorten Old Schiedam 
(in totaal ca. 2 borrelglazen)
N.B. Starttijd van dit arrangement staat vast.

LUNCHARRANGEMENT JENEVERMUSEUM + 
MUSEUMMOLEN STANDAARD     € 28,50 p.p. 
(v.a. 10 personen, duur ca. 3,5 uur)

Programma
13.00 uur Lunch* bij Museumcafé Zavor
14.00 uur Bezoek aan Museummolen de Walvisch
15.00 uur Bezoek aan het Jenevermuseum
15.30 uur Uitleg in de Branderij
16.00 uur Jeneverproeverij**

* Wisselend assortiment belegde broodjes. Koffie/thee, 
melk of jus d’orange.
** 3 proefglaasjes van diverse soorten Old Schiedam 
(in totaal ca. 1 borrelglas)
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LUNCHARRANGEMENT JENEVERMUSEUM + 
MUSEUMMOLEN LUXE      € 30,00 p.p.
(v.a. 10 personen, duur ca. 3,5 uur)

Programma
13.00 uur Luxe Lunch* bij Museumcafé Zavor
14.00 uur Bezoek aan Museummolen de Walvisch
15.00 uur Bezoek aan het Jenevermuseum
15.30 uur Uitleg in de Branderij
16.00 uur Jeneverproeverij**

* Wisselend assortiment luxe warm en koud belegde broodjes. 
Koffie/thee, melk of jus d’orange.
** 3 proefglaasjes van diverse soorten Old Schiedam 
(in totaal ca. 1 borrelglas)

LUNCHARRANGEMENT JENEVERMUSEUM + 
MUSEUMMOLEN LUXE WARM     € 32,00 p.p.
(v.a. 10 personen, duur ca. 3,5 uur)

Programma
13.00 uur Luxe Warme Lunch* bij Museumcafé Zavor
14.00 uur Bezoek aan Museummolen de Walvisch
15.00 uur Bezoek aan het Jenevermuseum
15.30 uur Uitleg in de Branderij
16.00 uur Jeneverproeverij**

* Soep en wisselend assortiment luxe warm en koud belegde broodjes. 
Koffie/thee, melk of jus d‘orange.
** 3 proefglaasjes van diverse soorten Old Schiedam 
(in totaal ca. 1 borrelglas)

BORRELARRANGEMENT JENEVERMUSEUM + 
MUSEUMMOLEN       € 29,75 p.p. 
(v.a. 10 personen, duur 3,5 uur)

Programma
14.00 uur Bezoek aan Museummolen de Walvisch
15.00 uur Bezoek aan het Jenevermuseum
15.30 uur Uitleg in de Branderij
16.00 uur Jeneverproeverij*
16.30 uur – 17.30 uur Borrel** bij Museumcafé Zavor

* 3 proefglaasjes van diverse soorten Old Schiedam 
(in totaal ca. 1 borrelglas)
** 2 consumpties (koffie, thee, fris, bier of wijn) met warme snacks
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DINERARRANGEMENT JENEVERMUSEUM + 
MUSEUMMOLEN       € 46,50 p.p.  
(v.a. 10 personen, duur ca. 4 uur)

Programma
14.00 uur Bezoek aan Museummolen de Walvisch
15.00 uur Bezoek aan het Jenevermuseum
15.30 uur Uitleg in de Branderij
16.00 uur Jeneverproeverij*
17.00 uur Diner** bij Museumcafé Zavor

* 3 proefglaasjes van diverse soorten Old Schiedam 
(in totaal ca. 1 borrelglas)
** Wisselend buffet met gerechten van het seizoen, 2 drankjes en 
koffie/thee na

N.B. Starttijd van bovenstaande arrangementen kan in overleg worden 
aangepast.

OPTIONEEL BIJ TE BOEKEN
Rondleiding door gids in Museummolen 
(max. 20 personen per groep)     € 55,00
Rondleiding door gids in Jenevermuseum 
(max. 20 personen per groep)     € 55,00
Audiotour jenever hotspots (arrangementsprijs)  €   1,00 p.p.

Bij Museumcafé Zavor:
Koffie, cappuccino, latte of thee met gebak van de dag  €  5,25 p.p.

Bij het Jenevermuseum:
Borrelplateau klein (ca. 2 personen)    €  7,50 p.st.
Borrelplateau groot (ca. 4 personen)    €12,00 p.st.
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5. ARRANGEMENTEN BRANDERIJ 

ARRANGEMENT ‘IN DE BRANDERIJ’     € 49,95 p.p. 
(v.a. 1 persoon, duur 5 uur)

Tijd
11.00 – 16.00 uur

Programma
• Ontvangst bij receptie Jenevermuseum 
• Start met koffie of thee bij Museumcafé Zavor 
• Rondleiding in de Branderij
• Met de jeneverstokers meewerken in de Branderij
• Jeneverproeverij* 
• Bezoek aan het Jenevermuseum

* 3 proefglaasjes van diverse soorten Old Schiedam 
(in totaal ca. 1 borrelglas)

Reserveringsvoorwaarden
Dit arrangement is te boeken voor iedere 1e en 3e vrijdag van de maand 
(actuele data staan op www.jenevermuseum.nl). 

Reserveren uiterlijk 2 dagen voor aanvang. Annuleren van 
een reservering uiterlijk 24 uur voor aanvang.

OPTIONEEL BIJ TE BOEKEN
Bottelen van een eigen fles Old Schiedam 
moutwijnjenever van 0,7 liter      € 35,00 p.p. 
(t.w.v. € 39,50) 
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ARRANGEMENT ‘SAMEN BOTTELEN’    € 68,75 p.p. 
(v.a. 10 personen, duur 2,5 uur)

Tijd
14.00 – 16.30 uur

Programma
• Ontvangst bij receptie Jenevermuseum 
• Uitleg Branderij 
• Eigen fles bottelen**
• Korte rondleiding in het Jenevermuseum
• Jeneverproeverij* plus glaasje om mee naar huis te nemen

* 3 proefglaasjes van diverse soorten Old Schiedam 
(in totaal ca. 1 borrelglas)
** 0,7 liter kelderfles Old Schiedam moutwijnjenever (t.w.v. € 39,50)

 
ARRANGEMENT ‘BOTTEL JE EIGEN FLES’    € 47,00 p.p. 
(v.a. 1 persoon, duur ca. 0,5 uur)

Programma
Eigen fles bottelen* onder begeleiding van de stokers

* 0,7 liter kelderfles Old Schiedam moutwijnjenever (t.w.v. € 39,50)

Data en tijden
Zelf bottelen kan op iedere dinsdag en vrijdag in 2019 
(onder voorbehoud). 
Aanvang om 14.00 uur, 15.00 uur en 16.00 uur 
(direct na de uitleg in de Branderij).

Reserveringsvoorwaarden
Dit arrangement is te boeken tot uiterlijk 1 uur van tevoren op de dag 
van bezoek. Deelname is alleen mogelijk in combinatie met een geldig 
entreebewijs tot het Jenevermuseum en/of Branderij.
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6. BOEKINGSVOORWAARDEN

Arrangement boeken of meer informatie
Het boeken van arrangementen kan via e-mail: info@jenevermuseum.nl. 
Of tijdens openingstijden (di t/m zo van 11.00 tot 17.00 uur) via tel. 
010 – 246 96 76. Hier kunt u ook terecht voor meer informatie over
de arrangementen.

Voor meer informatie en boekingsvoorwaarden voor Jeneverescaperoom 
De Albatros kunt u terecht op www.jenevermuseum.nl. 

Termijn
De arrangementen moeten minimaal een week van tevoren worden 
geboekt, tenzij anders aangegeven. 

Boeking definitief maken
Nadat u telefonisch of per e-mail een reservering heeft geplaatst, sturen 
wij u een offerte of bevestiging. Deze dient u getekend te retourneren aan 
het Jenevermuseum of Museummolen de Walvisch. Uw boeking is pas 
definitief als wij de getekende offerte of bevestiging hebben ontvangen.

Prijzen
Arrangementsprijzen zijn niet geldig in combinatie met andere kortingen.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud.

Wijzigen en annuleren
Voor het wijzigen of annuleren van uw boeking en voor het doorgeven 
van dieetwensen geldt het volgende:
• Wijzigen/annuleren op de dag zelf: u betaalt 100% van de kosten
• Wijzigen/annuleren binnen 5 werkdagen: u betaalt 50% van 
 de kosten
• Wijzigen/annuleren meer dan 5 dagen van tevoren: kosteloos

Indien u met minder personen komt dan het vastgestelde minimum 
aantal deelnemers voor het arrangement, dan wordt het vastgestelde 
minimale aantal deelnemers toch volledig in rekening gebracht.

Minimumleeftijd
Deelname aan Branderij arrangementen vanaf 18 jaar.
Wij schenken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar.
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7. BEZOEKERSINFORMATIE

Museummolen en molenwinkel De Walvisch
Westvest 229
3111 BT Schiedam
T 010-4267675
E dewalvisch@jenevermuseum.nl

Jenevermuseum & Branderij de Gekroonde Brandersketel
Lange Haven 74
3111 CH Schiedam
T 010-2469676
E info@jenevermuseum.nl

Openingstijden
dinsdag t/m zondag: 11.00 uur tot 17.00 uur
(maandag gesloten)

Toegankelijkheid
Jenevermuseum en Branderij zijn toegankelijk voor rolstoelen en 
mindervaliden. In Museummolen De Walvisch is alleen de begane grond 
(molenwinkel en museumwinkel)  toegankelijk voor rolstoelen en 
mindervaliden.

Bezoekers onder 18 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding 
van een volwassene.

Huisdieren geen toegang.

Bereikbaarheid OV
Met bus en tram: halte Koemarkt of Broersvest. 
Per metro (rode lijn) of trein: station Schiedam Centrum.

Parkeren
Betaald parkeren op het parkeerterrein bij Molen De Walvisch.

Externe partijen
Voor meer informatie en het boeken van de Fluisterboot: 
www.sdam.nl/rondvaarten.

Voor meer informatie en het boeken van B&B Het Museumkwartier: 
www.benb-museumkwartierschiedam.nl.


