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Factsheet 

Officiële opening  
vrijdag 23 mei 2014

Open voor publiek  
vanaf zaterdag 24 mei 2014 

De nieuwe presentatie 
Na de grootscheepse herinrichting opent Museum Prinsenhof Delft zijn deuren officieel op 
vrijdag 23 mei. De nieuwe presentatie laat zien hoe Delft en de Delftenaren met creativiteit, 
innovatie en handelsgeest hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van Nederland.  
Het museum schenkt ruim aandacht aan drie iconische thema’s waaraan Delft zijn nationale 
betekenis en zijn internationale bekendheid te danken heeft: ‘Willem van Oranje’,  
‘Delfts Blauw’ en ‘Meesters in innovatie’. Verrassende, interactieve presentaties met 
bijzondere collectiestukken vertellen de rijke geschiedenis van Delft en Nederland. 

Locatie 
Sint Agathaplein 1, 2611 HR Delft 

Website & blog 
www.prinsenhof-delft.nl 
blog.prinsenhof-delft.nl
www.twitter.com/HetPrinsenhof
www.facebook.com/MuseumHetPrinsenhof
 
Publieksinformatie 
 +31 (0)15 -260 23 58
info-prinsenhof@delft.nl

Directeur 
Patrick van Mil

Sint Agathaplein 1
2611 HR Delft
www.prinsenhof-delft.nl
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Openingstijden
Dinsdag t/m zondag: 11.00-17.00 uur
Vanaf 24 mei t/m 26 oktober 2014: ook alle maandagen geopend.
 
Toegangsprijzen 
Volwassenen:    € 10
Kinderen t/m 11 jaar:   gratis
Jongeren 12 t/m 18 jaar:   € 5
CJP, Studentenkaart/ISIC   € 5
Museumkaart, Delftpas, Rotterdampas, 
Vrienden Museum Prinsenhof, 
leden Vereniging Rembrandt:  gratis
Groep (vanaf 10 personen):  € 7 p.p. 

Multimediatour 
Het museum heeft twee verschillende multimediatours ontwikkeld:
• Highlights: een tour dwars door alle thema’s heen met de topstukken van het museum.
• Gebouw: het Prinsenhof is begin 15de eeuw als klooster gebouwd en heeft in de loop der  

tijd vele functies en uitbreidingen gehad; nonnenklooster, residentie van Willem van Oranje,  
kazerne, muziekschool en museum. Per zaal worden de wetenswaardigheden van het 
gebouw uitgelicht: van bijzondere wenteltrap, spannend luik tot prachtige novicen ruimte. 

De multimediatour is verkrijgbaar in het Nederlands en het Engels. Prijs: € 2,50
 
Rondleidingen 
Museum Prinsenhof Delft biedt verschillende soorten rondleidingen. Een rondleiding op 
maat behoort ook tot de mogelijkheden. Elke eerste zondag van de maand zijn er speciale 
halfuurs- rondleidingen, waarin in vogelvlucht de hoogtepunten van het museum bekeken 
kunnen worden. In de schoolvakanties organiseert het museum dagelijks rondleidingen. 
Naast een rondleiding in het Prinsenhof is het ook mogelijk een combinatierondleiding te 
reserveren, waarbij tevens De Nieuwe Kerk en/of de middeleeuwse gevangenis Het Steen 
wordt bezocht. 
Prijs rondleiding: € 70,- (exclusief toegang tot het museum), maximaal 20 personen. 
Rondleidingen zijn beschikbaar in meerdere talen. 
Meer informatie en reserveren via reservering-prinsenhof@delft.nl of +31 (0)15 - 219 79 27

Activiteiten 
Museum Prinsenhof Delft organiseert regelmatig speciale activiteiten zoals lezingen, 
taxatiedagen en workshops. Het museum neemt deel aan evenementen zoals 
Museumweekend, Maand van de Geschiedenis, Museumnacht Delft en Monumentenweekend. 
Kijk voor de activiteitenkalender op www.prinsenhof-delft.nl  
of volg via Facebook. www.facebook.com/MuseumHetPrinsenhof
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Educatie 
Museum Prinsenhof hecht veel belang aan een goed en aantrekkelijk educatief programma. 
Het museum biedt twee vormen van educatie aan: formeel leren; via het onderwijs en 
informeel leren; individueel, of in familie- of groepsverband.
Het museum richt zich bij het formele leren op de hoogste klassen van het basisonderwijs 
en de eerste drie klassen van het voortgezet onderwijs. Wanneer Willem van Oranje tot 
de examenstof behoort dan worden ook de hogere klassen van het voortgezet onderwijs 
gericht benaderd. 
Bij het informele leren richt Het Prinsenhof zich in het bijzonder op families met kinderen 
die het museum bezoeken. In de vaste presentaties bevinden zich diverse interactieve 
toepassingen die verdieping bieden op verschillende kennisniveaus. Ook biedt het 
museum mogelijkheden om tijdens het tentoonstellingsbezoek activiteiten te doen met een 
‘edutainment’-karakter zoals een speurtocht of een echte crime scene investigation.  
Ook is het mogelijk om in het museum een verjaardag te vieren, waarbij het in de moordhal 
verkleed naspelen van de moord op Willem van Oranje natuurlijk het hoogtepunt is.
Meer informatie en reserveren via reservering-prinsenhof@delft.nl of 
+ 31 (0)15 - 219 79 27

Museumwinkel  
Het hoogwaardig en gevarieerd assortiment van de Museumwinkel bestaat uit eenvoudige 
souvenirs, boeken, luxe cadeauartikelen en hedendaags Hollands design. De Museumwinkel 
is toegankelijk voor bezoekers zonder entreekaartje voor het museum. 

Museumcafé 
Lunch- en koffiekelder De Nonnerie is gevestigd in het kloostercomplex van Museum 
Prinsenhof Delft. De Nonnerie is toegankelijk zonder entreekaartje voor het museum. Op 
vertoon van het entreebewijs van het museum ontvangen bezoekers een gratis kop koffie/
thee bij het Stads-Koffyhuis aan de Oude Delft.

Verhuur zalen 
Museum Prinsenhof Delft beschikt over diverse prachtige, historische zalen. Deze zalen 
zijn zeer geschikt voor lezingen en vergaderingen, maar eveneens beschikbaar voor o.a. 
recepties en diners. Het museum biedt de gelegenheid gasten exclusief en stijlvol te 
ontvangen, vanaf 10 tot 400 personen. 
Meer informatie en reserveren via reservering-prinsenhof@delft.nl of + 31 (0)15 - 219 79 27

Bereikbaarheid 
Trein: Vanaf het NS-station Delft is het museum lopend bereikbaar in ca. 8 minuten.
Bus: lijn 130 of tram: lijn 1 halte Prinsenhof.
Auto: Parkeergarage Phoenix, Phoenixstraat 29.
Bussen: In verband met de bouw van de spoortunnel en de nieuwe verkeerssituatie, kunnen 
touringcars niet stoppen aan de Phoenixstraat. 
Voor meer informatie: www.delft.nl/Toeristen/Reis_en_verblijf/Bereikbaarheid
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Toegankelijkheid 
Museum Prinsenhof is zeer beperkt toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Subsidiënten, fondsen en sponsors
Gemeente Delft, Fonds 1818, VSB Fonds, Rabobank Zuid-Holland Midden, Stichting Hulp aan 
Delftse Jongeren, vanouds genaamd ‘Het Meisjeshuis’, Van Dongen Advies/ETC, Improve, 
Parking Delft, Something Extra, Claire Beke - Communicatie in Cultuur 

Correspondentie adres
Schoolstraat 7
2611 HS Delft
+31 (0)15 - 2602358
info-prinsenhof@delft.nl

Pers
Voor meer informatie, interviews en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met 
Claire Beke – Communicatie in Cultuur,  
beke@communicatieincultuur.com  
of +31 (0)15 - 2010210


