
Het Centre des monuments nationaux is een administratieve overheidsinstelling die valt 
onder het Franse ministerie van Cultuur en Communicatie. Het Centre conserveert, 
restaureert, beheert, animeert, en stelt meer dan 100 nationale monumenten die eigendom
van de staat zijn en als historische monumenten zijn geklasseerd open voor het publiek. 
Enkele voorbeelden zijn onder andere de abdij van de Mont-Saint-Michel, de kastelen van 
Angers en Azay-le-Rideau, het kasteel en de vestingmuren van de stad Carcassonne, de 
Arc de triomphe en de Sainte-Chapelle. Alle monumenten onderscheiden zich door hun 
diversiteit, een rijk Franse erfgoed uit verschillende tijdperken: abdijen, kastelen, 
prehistorische locaties, archeologische locaties…

De organisatie van culturele evenementen op de locaties van de monumenten is onderdeel 
van de missies van het Centre des monuments nationaux. Het Centre des monuments 
nationaux probeert het publiek in optimale omstandigheden te ontvangen door het culturele 
programma voortdurend te veranderen en nieuwe services te ontwikkelen. Omdat het 
Centre des monuments nationaux vanwege haar omvang en enorme netwerk een unieke 
speler is op het gebied van cultureel toerisme, is het een onmisbare partner voor toerisme 
professionals als het om erfgoed gaat.

Om te voldoen aan de verwachtingen van deze professionals heeft het Centre speciale tools
ter beschikking gesteld zoals deze verkoophandleiding die op aanvraag gratis verkrijgbaar
is. De handleiding is vertaald in 10 talen en is een basis die speciaal gericht is op de organisatie 
van uw bezoeken. Op de website www.tourisme.monuments-nationaux.fr kunt u alle 
beschikbare documentatie downloaden (promotie tools, foto’s, video’s…),
inschrijven op de newsletter om op de hoogte te blijven van de actualiteit van de monumenten 
of online kaartjes kopen… In 2016 zal voor een aantal monumenten een volledig elektronisch 
systeem ingevoerd worden, voor de verkoop van e-tickets, speciaal bestemd voor de 
toerisme professionals.

De projectleiders ontwikkeling en verantwoordelijke personen voor het promotie en 
commerciële aanbod in de regio zullen u graag helpen. Neem voor meer informatie contact
met hen op…

Philippe Bélaval 
Voorzitter van het Centre des monuments nationaux

LE CENTRE 
DES MONUMENTS 
NATIONAUX

http://www.tourisme.monuments-nationaux.fr/en
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I N H O U D

PARIJS ÎLE-DE-FRANCE

PARIJS
01. Arc de triomphe
02. Sainte-Chapelle 
03. Conciergerie 
04.  Torens van de kathedraal Notre-Dame 
05. Panthéon
06. Chapelle expiatoire

ÎLE-DE-FRANCE
07.  Basiliek van de kathedraal van Saint-Denis
08. Kasteel van Vincennes
09. Kasteel van Champs-sur-Marne 
10. Kasteel van Maisons in Maisons-Laffitte
11. Villa Savoye in Poissy
12. Maison des Jardies in Sèvres 
13.  Kasteel van Rambouillet, Melkerij van de Koninging 

en Chaumière aux coquillages 
14. Nationaal domein van Saint-Cloud 

OOSTEN

NORD - PAS-DE-CALAIS
15. Villa Cavrois
16. Zuil van de Grande Armée in Wimille

PICARDIË
17. Kasteel van Pierrefonds
18. Kasteel van Coucy
19. Torens van de kathedraal van Amiens 

CHAMPAGNE-ARDENNE
20.  Paleis van Tau in Reims 
21. Torens van de kathedraal van Reims 
22. Kasteel van la Motte Tilly 

BOURGOGNE
23. Abdij van Cluny 
24. Kasteel van Bussy-Rabutin 

FRANCHE-COMTÉ
25.  Astronomische klok van de kathedraal 

van Besançon

ZUIDOOSTEN

AUVERGNE
26.  Klooster van de kathedraal van le Puy-en-Velay 
27.  Kasteel van Villeneuve-Lembron
28. Kasteel van Aulteribe
29. Kasteel van Chareil-Cintrat

RHÔNE-ALPES
30. Koninklijk klooster van Brou in Bourg-en-Bresse
31. Kasteel van Voltaire in Ferney 

PROVENCE - ALPES - CÔTE D’AZUR
32. Kasteel van If
33. Abdij van Montmajour
34. Archeologische locatie van Glanum
35. Abdij van Thoronet
36. Klooster van de kathedraal van Fréjus
37. Trofee van Augustus in La Turbie
38. Klooster van Saorge
39. Place forte de Mont-Dauphin 

ZUIDWESTEN

AQUITAINE
40. Toren Pey-Berland in Bordeaux 
41. Kasteel van Cadillac
42. Abdij van La Sauve-Majeure 
43. Grot van Pair-non-Pair
44. Archeologisch locatie van Montcaret
45. Abri de Cap-Blanc 
46. Kasteel van Puyguilhem

MIDI-PYRENEËN
47. Archeologische locatie van Montmaurin
48. Kasteel van Gramont
49. Abdij van Beaulieu-en-Rouergue
50. Kasteel van Castelnau-Bretenoux
51. Kasteel van Montal
52. Kasteel van Assier

LANGUEDOC-ROUSSILLON 
53. Kasteel en vestingmuren van de stad Carcassonne 
54. Torens en vestingmuren van Aigues-Mortes
55. Fort Saint-André in Villeneuve-lez-Avignon
56. Forteresse van Salses
57. Archeologische locatie van Ensérune 

WESTEN

NORMANDIË
58. Abdij van de Mont-Saint-Michel 
59.  Kasteel van Carrouges
60. Abdij van Bec-Hellouin

BRETAGNE
61.  Rijen van Carnac
62. Megalieten van Locmariaquer
63. Grote cairn van Barnenez
64. Huis van Ernest Renan in Tréguier 

PAYS DE LA LOIRE
65. Kasteel van Angers
66.   Huis en tuinen van Georges Clemenceau  

in Saint-Vincent-sur-Jard 

CENTRUM, VAL-DE-LOIRE
67.  Kasteel van Azay-le-Rideau 
68.  Klooster van la Psalette in Tours
69. Kasteel van Fougères-sur-Bièvre
70. Kasteel van Talcy
71. Kasteel van Châteaudun
72. Toren van de kathedraal van Chartres 
73.  Paleis Jacques Coeur in Bourges
74.  Crypte en toren van de kathedraal van Bourges 
75. Kasteel van Bouges 
76. Huis van George Sand in Nohant  

POITOU-CHARENTES
77.  Saint-Nicolas toren, Kettingtoren  

en Lantaarntoren in La Rochelle
78. Kasteel van Oiron
79. Abdij van Charroux
80. Gallo-Romeinse locatie van Sanxay



DE TOEGANGS 
PRIJS 2016

TARIEVEN GROEPEN-TOERISME PROFESSIONALS
KORTINGTARIEF*

NORMAAL
TARIEF

ARC DE TRIOMPHE € 9 € 12

SAINTE-CHAPELLE 
TORENS VAN DE KATHEDRAAL 
NOTRE-DAME

€ 8 € 10

ABDIJ VAN CLUNY € 7,50 € 9,50

ABDIJ VAN MONT-SAINT-MICHEL € 7 € 9

CATEGORIE 1 € 6,50 € 8,50

CATEGORIE 2 € 6 € 7,50

CATEGORIE 3 € 4,50 € 5,50

CATEGORIE 4 € 2,80 € 3

* 18-25 jaar niet EU-inwoners

BEZOEKEN IN GROEP

Het Centre des monuments nationaux heeft een speciaal tarief ingesteld voor 
groepen en toerisme professionals en biedt tevens voorkeurstarieven.
De groepstarieven - tarieven voor toerisme professionals gelden onder de 
volgende voorwaarden:
  voor groepen van 20 personen en meer, ongeacht de organisator van het bezoek,
  voor groepen ongeacht het aantal personen, indien vergezeld van een toerisme 
professional (op vertoon aan de kassa van een bewijs dat is afgeleverd door een 
bevoegde instantie).

 DIT TARIEF GEEFT TOEGANG TOT DRIE TYPES BEZOEKEN:

VRIJ BEZOEK 

 Met een gratis en in meerdere talen vertaald document kunt u vrij het 
bezoekparcours volgen (cf. details op elk monumentfiche).

BEZOEK MET GIDS 

  Dit bezoek presenteert de belangrijkste kenmerken van de locatie of het 
monument. Dit wordt aangeboden zonder toeslag op het toegangstarief. Bezoeken 
met commentaar in andere talen, zoals vermeld op het fiche van het monument 
zijn het hele jaar mogelijk, tenzij anders aangegeven. Reservering is verplicht.

BEZOEK VAN EEN GROEP ONDER BEGELEIDING VAN HUN GIDS 

De gids die de groep begeleidt moet zichtbaar de badge dragen die vereist is 
voor het begeleiden van het bezoek. Conform de bepalingen van het decreet 
nr. 2011-930 van 1 augustus 2011 zijn personen die bevoegd zijn in de zin van de 
Franse wet inzake toerisme bevoegd tot het begeleiden van bezoeken van hun eigen 
groepen in de voor publiek toegankelijk delen op vertoon van hun beroepskaart.



RESERVERINGSADVIES  VOOR GROEPEN

  Reservering wordt sterk aangeraden voor groepen. Behalve in uitzonderlijke 
gevallen is reservering gratis. Belangrijke informatie voor reservering: uw gegevens, 
de datum, het tijdstip, het aantal personen, de nationaliteit, de leeftijd, de beschikbare 
tijd voor het bezoek

 BETALINGSMODALITEITEN

  De betaling kan ter plaatse worden uitgevoerd op de dag van het bezoek:
 - contant,
 - per bankkaart in sommige monumenten.
  De betaling kan vooraf plaatsvinden in het kader van aankoop van kaartjes.

GRATIS TOEGANG

 DE VOLGENDE PERSONEN HEBBEN GRATIS TOEGANG:

  de gidsconferencier die de groep begeleidt, op vertoon van zijn beroepskaart,
  de begeleider van een groep van minstens 20 personen,
  de chauffeur op vertoon van zijn beroepskaart,
  houders van een geldige beroepskaart die is afgegeven door een organisme met 
een toeristische inslag (toerismekantoor, regionale en departementale comités 
voor toerisme…) (vooraf informeren),
  journalisten op vertoon van hun perskaart,
  personen jonger dan 18 jaar,
   personen jonger dan 26 jaar die afkomstig zijn uit een EU-staat of die reguliere 
inwoners zijn op het grondgebied van de Europese Unie,
  bezoekers op de 1e zondag van elke maand (verschillende periodes per 
monument, (vooraf informeren),
   leerlingen van opleidingen plastische kunsten, architectuur en kunstgeschiedenis, 
MBO toerisme en opleiding Nationale gidstolk,
  onderwijzend personeel in bezit van de Pass Éducation,
  mindervaliden en hun begeleider (behalve groepsbezoek),
  werkzoekenden op vertoon van geldig bewijs (minder dan 6 maanden oud).

SUPPLEMENT OP DE TOEGANGSPRIJS

 EXPOSITIES, CULTURELE VOORSTELLINGEN

 Sommige monumenten bieden elk jaar tijdelijk exposities aan. Tijdens deze 
evenementen kan een supplement worden geheven op de entreeprijs.

 AUDIOGIDSEN

  In sommige monumenten zijn apparaten beschikbaar waarmee autonoom een 
bezoekerscircuit in het Frans of een andere taal gevolgd kan worden. De huur van 
een audiogids wordt doorberekend in de entreeprijs.



 BUITEN CATEGORIE
  PARIJS ÎLE-DE-FRANCE

 Parijs 
Arc de triomphe

OOSTEN  

 Bourgogne 
Abdij van Cluny

 WESTEN

 Normandië 
Abdij van Mont-Saint-Michel

BEHALVE CATEGORIE
  PARIJS ÎLE-DE-FRANCE

 Parijs 
Sainte-Chapelle 
Torens van de kathedraal Notre-Dame

CATEGORIE 1
  PARIJS ÎLE-DE-FRANCE

 Parijs 
Conciergerie 
Panthéon 
Île-de-France 
Basiliek van de kathedraal van Saint-Denis 
Kasteel van Vincennes 

 ZUIDWESTEN

Languedoc-Roussillon 
Kasteel en vestingmuren van de stad Carcassonne

 WESTEN

 Centrum, Val de Loire 
Kasteel van Azay-le-Rideau 
Pays de la Loire 
Kasteel van Angers 
Poitou-Charentes 
Saint-Nicolas toren, Kettingtoren  
en Lantaarntoren in La Rochelle

CATEGORIE 2
  PARIJS ÎLE-DE-FRANCE

 Île-de-France 
Kasteel van Champs-sur-Marne 
Kasteel van Maisons in Maisons-Laffitte 
Villa Savoye in Poissy

 OOSTEN  

 Bourgogne 
Kasteel van Bussy-Rabutin 
Paleis van Tau in Reims 
Torens van de kathedraal van Reims 
Nord - Pas-de-Calais 
Villa Cavrois 
Picardië 
Kasteel van Pierrefonds

 ZUIDOOSTEN

Provence - Alpen - Côte d’Azur 
Abdij van Montmajour 
Archeologische locatie van Glanum 
Abdij van Thoronet 
Rhône-Alpes 
Koninklijk klooster van Brou in Bourg-en-Bresse

  ZUIDWESTEN

Aquitaine 
Abdij van La Sauve-Majeure 
Abri de Cap-Blanc 
Grot van Pair-non-Pair 
Languedoc-Roussillon 
Torens en vestingmuren van Aigues-Mortes 
Forteresse van Salses 
Midi-Pyreneën 
Kasteel van Castelnau-Bretenoux 
Kasteel van Montal

 WESTEN

 Centrum,  Val de Loire 
Paleis Jacques Coeur in Bourges 
Crypte en toren van de kathedraal van Bourges 
Huis van George Sand in Nohant 
Poitou-Charentes 
Kasteel van Oiron



CATEGORIE 3
  PARIJS ÎLE-DE-FRANCE

 Parijs 
Chapelle expiatoire  
Île-de-France 
Maison des Jardies in Sèvres

 OOSTEN  

 Picardië 
Kasteel van Coucy 
Torens van de kathedraal van Amiens 
Champagne-Ardenne 
Kasteel van la Motte Tilly

 ZUIDOOSTEN

Auvergne 
Kasteel van Aulteribe 
Kasteel van Villeneuve-Lembron 
Klooster van de kathedraal van le Puy-en-Velay 
Provence - Alpen - Côte d’Azur 
Trofee van Augustus in La Turbie 
Kasteel van If 
Klooster van de kathedraal van Fréjus 
Klooster van Saorge 
Place forte van Mont-Dauphin 
Rhône-Alpes 
Kasteel van Voltaire in Ferney

  ZUIDWESTEN

Aquitaine 
Kasteel van Cadillac 
Kasteel van Puyguilhem 
Toren Pey-Berland in Bordeaux 
Languedoc-Roussillon 
Fort Saint-André in Villeneuve-lez-Avignon 
Archeologische locatie van Ensérune 
Midi-Pyreneën 
Abdij van Beaulieu-en-Rouergue 
Kasteel van Gramont

 WESTEN

 Bretagne 
Megalieten van Locmariaquer 
Grote cairn van Barnenez 
Centrum, Val de Loire 
Kasteel van Châteaudun 
Kasteel van Bouges 
Kasteel van Fougères-sur-Bièvre 
Kasteel van Talcy 
Torens van de kathedraal van Chartres 
Normandië 
Abdij van Bec-Hellouin 
Kasteel van Carrouges 
Pays de la Loire 
Huis en tuinen van Georges Clemenceau  
in Saint-Vincent-sur-Jard 
Poitou-Charentes 
Gallo-Romeinse locatie van Sanxay

CATEGORIE 4
  PARIJS ÎLE-DE-FRANCE

Île-de-France 
Kasteel van Rambouillet, Melkerij van de 
Koninging en Chaumière aux coquillages

 OOSTEN  

Franche-Comté 
Astronomische klok van de kathedraal  
van Besançon 
Nord - Pas-de-Calais 
Zuil van de Grande Armée in Wimille

 ZUIDOOSTEN

Auvergne 
Kasteel van Chareil-Cintrat

  ZUIDWESTEN

Aquitaine 
Archeologisch locatie van Montcaret 
Midi-Pyrénées 
Kasteel van Assier 
Archeologische locatie van Montmaurin

 WESTEN

 Bretagne 
Huis van Ernest Renan in Tréguier 
Centrum, Val de Loire 
Klooster van la Psalette in Tours 
Poitou-Charentes 
Abdij van Charroux



VOORVERKOOP

ALGEMENE VOORWAARDEN

  Toerisme professionals hebben de mogelijkheid vooraf kaartjes te kopen die te gebruiken zijn 
zonder geldigheidsdatum, tegen groepstarief - tarief toerisme professionals en tegen normaal 
tarief.
  Hiermee hebben zij toegang tot de monumenten zonder wachttijd aan de kassa. 
  De kaartjes worden per tariefcategorie verkocht. Ze zijn uitsluitend in de monumenten  
van de betreffende categorie geldig.

  Voorbeeld: Kaartjes van categorie 1 kunnen gebruikt worden voor toegang tot het kasteel  
van Angers, de Panthéon of het kasteel van Azay-le-Rideau...

VERKOOP TEGEN GROEPSTARIEF / TARIEF TOERISME PROFESSIONALS

Verkoop is mogelijk vanaf 20 kaartjes per tariefcategorie.

  KORTING

Er wordt korting toegekend op basis van het totale aantal per bestelling gekochte kaartjes:
- 3 % vanaf 100 kaartjes,
- 5 % vanaf 200 kaartjes,
- 10 % vanaf 500 kaartjes.
Opeenvolgende aankopen zijn niet cumuleerbaar voor de toepassing van kortingspercentages.

 Let op!
Kaartjes gekocht tegen het tarief voor groepen  - toerismeprofessionals mogen enkel gebruikt worden 
voor groepen (of individuen die zich groeperen) en in het kader van pakketarrangementen die ten 
minsten één overnachting bevatten.
Er is ook een ticketbalie beschikbaar voor individuele kaartjes, aarzel niet om inlichtingen te vragen 
aan leden van ons team.

NIEUW! 
Maak gebruik van het systeem van de e-ticketverkoop, speciaal voor de toerismeprofessionals.
De voorverkoop gebeurt nu volledig elektronisch voor bepaalde monumenten.
Meer informatie op onze site: www.tourisme.monuments-nationaux.fr

http://www.tourisme.monuments-nationaux.fr/en


INFORMATIE EN AANKOOP

Voorverkoop vindt plaats op het hoofdkantoor van het Centre des monuments nationaux op 
schriftelijk verzoek of verzoek per e-mail of fax.

Marie-Pierre Durier
Hôtel de Sully - 62, rue Saint-Antoine - 75186 Paris cedex 04
tel.: (33) (0)1 44 61 22 67 - fax: (33) (0)1 44 61 22 77
marie-pierre.durier@monuments-nationaux.fr
developpement@monuments-nationaux.fr

Betaling kan plaatsvinden:
- via bankoverschrijving, 
- per bankkaart (Visa, Mastercard of Franse pinpas), voor een bedrag van maximaal €1500.

Let op!
- Bedragen van meer dan €1500 moeten via overschrijving worden betaald.

   VERSTUREN VAN DE KAARTJES   TARIEFOVERZICHT (AANGETEKENDE 
VERZENDING)

 De kaartjes worden aangetekend 
verstuurd met een supplement op 
het totaalbedrag van de bestelling (cf. 
tariefoverzicht). 
Het Centre des monuments nationaux 
is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal 
of vertraging van de verzending van 
kaartjes.

AANTAL KAARTJES POSTTARIEVEN 
INCL. BTW

  Jot 300 kaartjes € 6,70
  Van 301 tot 600 kaartjes € 7,59

  Van 601 tot 1000 kaartjes € 8,42

  Van 1001 tot 1300 kaartjes € 9,08

Van 1301 tot 2300 kaartjes € 9,91

  Van 2301 tot 3000 kaartjes € 10,75

Meer dan 3000 kaartjes € 11,59

Kortom, voorverkoop heeft een aantal voordelen:
- een kaartje van een bepaalde tariefcategorie is geldig voor alle sites van die categorie,
- direct toegang tot het monument,
- geen geldigheidsdatum,
- extra korting afhankelijk van het aantal gekochte kaartjes.

mailto:marie-pierre.durier%40monuments-nationaux.fr?subject=
mailto:developpement%40monuments-nationaux.fr?subject=


BESTEL FORMULIER 2016

VOORVERKOOP KAARTJES
Organisme: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Naam:  ....................................................................................................... Voornaam:  ...................................................................................................  Functie:  ............................................................................................................

Tel:  ................................................................................................................... Fax:  ...........................................................................................................................  E-mailadres:  .............................................................................................

Adres:  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postcode:  ........................................................................................... Plaats:  ..................................................................................................................

BELANGRIJK: De kaartjes die verkocht worden tegen het groepstarief, mogen enkel aangeboden worden 
aan groepen (of individuen die zich groeperen) en in het kader van pakketarrangementen die ten minsten 
één overnachting bevatten. Deze ticketverkoop is niet bestemd voor individuele bezoekers. Raadpleeg de 
gebruiksmodaliteiten in de algemene verkoopvoorwaarden.

PRIJSCATEGORIE EENHEIDPRIJS
GROEPSTARIEF

AANTAL
KAARTJES

(MINIMAAL 20)

BEDRAG
ZONDER
KORTING

%  
TOEGEKENDE
KORTING

BEDRAG 
VAN DE 
KORTING

TOTAALBEDRAG
MET KORTING

CONCIERGERIE - SAINTE-CHAPELLE € 12,00
CONCIERGERIE -
TORENS VAN DE KATHEDRAAL NOTRE-DAME € 12,00

ARC DE TRIOMPHE € 9,00
BEHALVE CATEGORIE € 8,00
ABDIJ VAN CLUNY - PALEIS JEAN DE BOURBON € 7,50
ABDIJ VAN MONT-SAINT-MICHEL € 7,00
CATEGORIE 1 € 6,50
CATEGORIE 2 € 6,00
CATEGORIE 3 € 4,50
CATEGORIE 4 € 2,80

Kosten aangetekende verzending (cf. tariefoverzicht)

TOTAAL

Verkoop tegen groepstarief - er wordt korting toegekend op basis van het totaal aantal gekochte kaartjes per 
bestelling: 3% vanaf 100 kaartjes, 5% vanaf 500 kaartjes, 10% vanaf 500 kaartjes.
Let op: de groepskaartjes kunnen alleen worden aangeboden in het kader van verkoop aan groepen of 
pakketarrangementen.

Belangrijk: Alle nationale monumenten zijn gratis voor personen jonger dan 26 jaar die afkomstig zijn uit een 
EU-staat of die reguliere inwoners zijn op het grondgebeid van de Europese Unie.
Kies een betalingsmethode (vink een vakje aan):
o  Overschrijving (duidelijk onderwerp vermelden “voorverkoop”):
  IBAN (International Bank Account Number): FR76 1007 1750 0000 0010 0072 054
  BIC (Bank Identifier Code): TRPUFRP1
o Per bankkaart (Franse pinpas, Visa of MasterCard) voor een bedrag van maximaal e1500
  o   o   o 

  Kaartnr └─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘ Vervaldatum (maand en jaar)└─┴─┴─┴─┘
  Cryptogram (3 laatste cijfers op de achterkant van de kaart)└─┴─┴─┘
  Verplichte handtekening

Stuur deze bestelbon samen met uw betaling naar:
Marie-Pierre Durier - Centre des monuments nationaux
62, rue Saint-Antoine - 75186 Paris cedex 04
fax: (33) (0)1 44 61 22 77
marie-pierre.durier@monuments-nationaux.fr

Voor akkoord

Opgesteld te:  ..............................................................................................................................................

Op:  ..................................................................................................................................................................................
Handtekening en bedrijfsstempel:

Verplichte handtekening Informatie CNIL/LCEN Conform 
de wet nr. 78-17 van 06/01/1978 betreffende informatica, 
bestanden en vrijheden, gewijzigd door de wet van 06/08/2004, 
hebt u het recht op toegang, tot rectificatie en verwijdering 
van de u betreffende informatie.

mailto:marie-pierre.durier%40monuments-nationaux.fr?subject=


ALGEMENE
VERKOOP VOORWAARDEN 
2016

Wij raden u aan kennis te nemen van de 
algemene verkoopvoorwaarden van 
voorverkoop van kaartjes voor de 
monumenten en locaties die beheerd 
worden door het Centre des monuments 
nationaux (zie bijgevoegde lijst).
De onderhavige algemene verkoo-
pvoorwaarden zijn van toepassing 
op de voorverkoop van toegangs-
kaartjes. Het Centre des monuments 
nationaux behoudt zich het recht 
voor wijzigingen aan te brengen in de 
betreffende verkoopvoorwaarden.

1. MODALITETEN VOOR DE AANKOOP 
VAN KAARTJES
De aanvraag van kaartjes moet gericht 
worden aan de afdeling ontwikkeling van 
bezoekersfrequentie op het hoofdkantoor.
Contactgegevens:
Tel.: (33) (0)1 44 61 22 67
Fax: (33) (0)1 44 61 22 77
E-mail:  
marie-pierre.durier@ 
monuments-nationaux.fr
Postadres:
Centre des monuments nationaux
DDE - DDTVE
Hôtel de Sully
62, rue Saint-Antoine
75186 Paris cedex 04

2. PRIJS EN BETALING
Het Centre des monuments nationaux 
behoudt zich het recht voor de 
toegangstarieven op elk moment te 
wijzigen. Betalingsmethoden die niet in 
deze algemene verkoopvoorwaarden 
worden voorzien, worden geweigerd. De 
kaartjes tegen groepstarief voor toerisme 
professionals worden alleen verkocht in 
het kader van de commercialisering 
ten behoeve van groepen of in 
pakketarrangementen. Bovendien worden 
eveneens kaartjes tegen normaal tarief in 
de voorverkoop verkocht ten behoeve 
van verkoop aan personen. De kaartjes 
worden minimaal per 20 stuks verkocht.

 Reglement Kaartjes
 De betaling van de kaartjes vindt in één 
keer plaats op het moment van aankoop:
-    per overschrijving (ongeacht het 

bedrag): 
 Houder van de rekening:
 Beheer voorschotten en inkomsten
 IBAN: 
 FR76 1007 1750 0000 0010 0072 054
 BIC: TRPUFRP1
-   per bankkaart
  (uitsluitend Visa, Franse pinpas of 

MasterCard), bestelling per post of 
telefonisch voor een bedrag van 
maximaal € 1,500

    Klanten waarvan de bank in het 
buitenland is gevestigd moeten hun 
betaling uitsluitend op afstand uitvoeren 
via overschrijving of bankkaart.

 Kortingen:
Kortingen worden toegekend op basis 
van de aangekochte hoeveelheid:

 Kortingen op het professionele tarief:
 - 3% voor 100 kaartjes, 
 - 5% voor 200 kaartjes, 
 - voor 500 kaartjes.
Deze kortingen zijn van toepassing op het 
totaal aantal kaartjes op het moment van 
aankoop; opeenvolgende aankopen zijn 
niet cumuleerbaar voor toepassing van 
kortingspercentages.

 Gebruik:
De kaartjes die verkocht worden tegen 
het groepstarief, mogen enkel aangeboden 
worden aan groepen (of individuen die 
zich groeperen) en in het kader van 
pakketarrangementen die ten minsten 
één overnachting bevatten. Deze 
ticketverkoop is niet bestemd voor 
individuele bezoekers. 

  Gratis toegang en kortingen 
(Algemene regels):

 Alle nationale monumenten zijn gratis 
voor personen jonger dan 26 jaar (behalve 
Schoolgroepen), afkomstig uit de EU of 
reguliere inwoners zijn op het 
grondgebied van de Europese Unie. De 
volgende personen hebben eveneens 
gratis toegang: 
  -  de gidsconferenciers die een groep 

begeleidt, op vertoon van zijn beroepskaart,
-  de begeleider van een groep van 

minstens 20 personen, 
-  de chauffeur op vertoon van zijn 

beroepskaart, 
-  groepen mindervaliden, op vertoon van 

een verklaring van de directeur van het 
organisme dat het bezoek heeft 
gereserveerd, 

-  bezoekers op de 1e zondag van elke 
maand, verschillende periodes 
afhankelijk van locaties en monumenten, 
vooraf informeren, 

- l eerlingen van opleidingen plastisch 
kunst, architectuur en kunstgeschiedenis, 
MBO toerisme en opleiding, 

-  werkzoekenden, mensen met een RMI 
of RMA-uitkering (minima) of sociale 
bijstand, 

-  journalisten op vertoon van hun perskaart, 
- onderwijzend personeel met een Pass 
Education, 

-  houders van een geldige beroepskaart 
afgegeven door een organisme met een 
toeristische inslag (bureau voor toerisme, 
regionale en departementale comités 
voor toerisme …) (vooraf informeren).

3. ANNULERING
In geval van annulering van een bestelling 
door het Centre des monuments 
nationaux, wordt de prijs van de kaartjes 
die door de klant is betaald minus korting 
door het Centre des monuments nationaux 
terugbetaald, met uitsluiting van ongeacht 
welke schadevergoeding. De terugbetaling 
vindt plaats op verzoek van de 
belanghebbende binnen een termijn van 
drie maanden vanaf de datum van de 
bestelling na overlegging van een RIB 
(overzicht bankgegevens).

4. VERZENDING VAN DE KAARTJES
De kaartjes worden aangetekend 
opgestuurd. De verzendkosten komen ten 
laste van de klant: 

AANTAL KAARTJES POSTTARIEVEN 
INCL. BTW

  Jot 300 kaartjes € 6,70

  Van 301 tot 600 kaartjes € 7,59

  Van 601 tot 1000 kaartjes € 8,42

  Van 1001 tot 1300 
kaartjes € 9,08

Van 1301 
tot 2300 kaartjes € 9,91

  Van 2301 
tot 3000 kaartjes € 10,75

Meer dan 3000 kaartjes € 11,59

Het Centre des monuments nationaux is 
niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of 
vertraging van de verzending van kaartjes. 
Elke post- of e-mail adreswijziging moet 
schriftelijk worden doorgegeven op het 
volgende adres:
E-mail:  
marie-pierre.durier@ 
monuments-nationaux.fr
Postadres:
Centre des monuments nationaux
DDE – DDTVE
Hôtel de Sully
62, rue Saint-Antoine
75186 Paris cedex 04
Voor kaartjes die niet afgeleverd kunnen 
worden vanwege niet doorgegeven 
adreswijzigingen, worden geen 
overgemaakt bedragen terugbetaald.

5. GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE 
KAARTJES
De kaartjes geven direct toegang tot de 
nationale monumenten zonder wachttijd 
aan de kassa (behalve voor de Torens van 
Notre-Dame) De kaartjes hebben geen 
geldigheidsdatum en kunnen gebruikt 
worden in alle monumenten van dezelfde 
tariefcategorie die door het Centre des 
monuments nationauw zijn geopend voor 
publiek. 
De kaartjes worden niet geruild, 
teruggenomen of terugbetaald, met name 
in geval van verlies of diefstal.

6. KLACHTEN
Onder voorbehoud van bovenstaande 
bepalingen, moet elke klacht schriftelijk 
worden geformuleerd en ingediend bij het 
Centre des monuments nationaux op het 
volgende adres:
Marie-Pierre DURIER
Centre des monuments nationaux
DDE – DDTVE
Hôtel de Sully
62, rue Saint-Antoine
75186 Paris cedex 04
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CONFERENTIEBEZOEKEN 
VOOR GROEPEN

 CONFERENTIEBEZOEKEN IN DE NATIONALE MONUMENTEN IN PARIJS EN ÎLE-DE-FRANCE 
(circuit inclusief een bezoek aan het nationaal monument – toegangsprijs inbegrepen)

NORMAAL TARIEF

1 TOT 15 PERS. 16 TOT 30 PERS.

ARC DE TRIOMPHE € 220 € 350

SAINTE-CHAPELLE
TORENS VAN DE KATHEDRAAL 
NOTRE-DAME

€ 200 € 320

CATEGORIE 1 € 180 € 300

CATEGORIE 2 € 175 € 290

CATEGORIE 3 € 155 € 260

CATEGORIE 4 € 145 € 240

 CONFERENTIEBEZOEKEN IN DE NATIONALE MONUMENTEN IN DE REGIO  
(circuit inclusief een bezoek aan het nationaal monument – toegangsprijs inbegrepen)

NORMAAL TARIEF

1 TOT 15 PERS. 16 TOT 30 PERS.

ABDIJ VAN MONT-SAINT-MICHEL € 180 € 300

CATEGORIE 1 - ABDIJ VAN CLUNY
PALEIS JEAN DE BOURBON

€ 150 € 235

CATEGORIE 2 € 140 € 225

CATEGORIE 3 € 115 € 195

CATEGORIE 4 €   90 € 170

CARNAC €   55 € 100

 HET CONFERENTIEBEZOEKE
 Het bezoek wordt in het Frans of een ander taal geanimeerd door een conferencier die erkend 
is door het Centre des monuments nationaux. In gemiddeld anderhalf uur maakt u tijdens een 
conferentiebezoek gedetailleerd kennis met de locatie of het monument. Het tarief voor 
conferentiebezoeken is een forfait per groep, inclusief de toegangsprijs. De prestatie van de 
conferencier is geldig voor een groep van maximaal 30 personen. Bij meer dan 30 personen moet 
verplicht een tweede conferencier deelnemen (betaalde prestatie).



BEZOEKEN VOOR 
SCHOOLGROEPEN

 RESERVERINGSRECHT VAN TOEPASSING OP SCHOOL- EN BUITENSCHOOLSE 
GROEPEN*

NORMAAL TARIEF

ARC DE TRIOMPHE
ABDIJ VAN MONT-SAINT-MICHEL € 30

  CATEGORIE 1 EN CATEGORIE 2 € 30

  CATEGORIE 3 EN CATEGORIE 4 € 20

* Het schoolforfait is van toepassing op groepen van maximaal 35 leerlingen en 2 begeleidende volwassenen.

 HET SCHOOLBEZOEK
   De service educatieve acties werkt mee aan de informatie voor scholen.
Toegang tot de monumenten is onderworpen aan een speciale toegangsprijs. De 
leerlingen kunnen het monument vrij ontdekken of via een bezoek met gids onder 
verantwoordelijkheid van hun onderwijzer.
De onderwijzer en de tweede begeleidende volwassene hebben gratis toegang.

RESERVERING IS GRATIS:
 -  voor buitenschoolse groepen van kinderen jonger dan 12 jaar;
 -  voor buitenschoolse groepen die een bezoekconferentie, een erfgoed workshop 

realiseren of een aangepast bezoek in een monument.



EXTRA 
AANBIEDING

ZAALVERHUUR

De nationale monumenten bieden u ruimtes te 
huur aan voor de organisatie van evenementen 
in een uitzonderlijk kader Wij bieden u 
een uniek geheel aan prestigieuze plaatsen 
(kastelen, abdijen, forten, tuinen…) waar u 
al uw evenementen kunt organiseren: diners, 
cocktails, huwelijksrecepties, voorstellingen en 
concerten, conferenties en seminars, culturele 
voorstellingen…
U zult versteld staan van de grote 
ontvangstcapaciteit van 50 tot 900 personen 
afhankelijk van de locatie en de ruimtes.
Er is een speciale brochure uitgegeven.
Vraag ons om meer informatie: 
location@monuments-nationaux.fr
Deze wordt u op verzoek gratis toegestuurd.

PRIVILEGEBEZOEKEN

Onze
monumenten heten u ‘s morgens en ‘s 
avonds buiten de openingsuren welkom 
om onvergetelijke momenten mee te 
maken.
Laat u gedurende bijna 2 uur leiden tijdens 
een privilegebezoek!
U kunt kiezen uit twee bezoeken:
 Een privilegebezoek met ontbijtbuffet
  Een privilegebezoek met een champagne 
cocktail.

 Neem contact met ons op: 
 location@monuments-nationaux.fr

Kasteel van Maisons in Maisons-LaffitteAbdij van Cluny
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DE BOEKWINKELS

In deze verkooppunten zijn werken, monografieën, 
cd’s, boeken, kinderboeken en talloze afgeleide 
producten te koop. In de boekwinkel van de 
Torens en de vestingmuren van Aigues-Mortes 
is bijvoorbeeld een groot deel van de ruimte 
ingericht voor kinderen (spelletjes, boeken…) 
maar ook voor volwassenen is er een ruime 
keuze. In de winkels worden drie thema’s 
uitgewerkt: de kruistochten, vestingsteden en 
streekproducten.

HET MAKEN VAN FILMS EN FOTO’S

Het Centre des monuments nationaux opent 
eveneens de deuren van de monumenten voor 
professionals in de beeld- en geluidsector (film, 
televisie, fotografie). Met jaarlijks bijna 200 films 
die op locatie of in een monument worden 
gedraaid, kan het CMN waardevol advies en 
onmisbare services bieden aan professionals.

Een groot aantal filmmakers kiest een van 
de nationale monumenten als decor: Sofia 
Coppola voor “Marie-Antoinette” in het 
kasteel van Champs-sur-Marne; Josée Dayan 
voor “Les Rois maudits” in het kasteel van 
Pierrefonds; James Ivory voor “Jefferson à 
Paris” op het nationale domein van het Palais-
Royal, in het kasteel van Champ-sur-Marne, 
de basiliek van de kathedraal van Saint-Denis 
en het kasteel van Jossigny; Youssef Chahine 
voor “Le Destin”, Palme d’Or in Cannes 
in 1997, in het kasteel en de vestingmuren 
van de stad Carcassonne; Randall Wallace 
voor “L’Homme au masque de fer” in 
het kasteel van Pierrefonds; Neil Jordan voor 
“Interview with the Vampire” op het 
nationale domein van het Palais-Royal.

Boekwinkel bij de Torens en vestingmuren 
van Aigues-Mortes (Languedoc-Roussillon)

Kasteel van Pierrefonds (Picardie) 
Filmen van de serie “Merlin” - BBC
Nick Briggs © 2010 Shine Limited. Licensed by Fremantle
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