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Geachte Heer, Geachte Mevrouw, 
 
Eerst en vooral wil ik u bedanken om op deze educatieve dienst een beroep te willen doen om u te 
begeleiden op uw bezoek aan het Antwerps Justitiepaleis. 
 
Een rondleiding start in de ochtend om 9h30, in de namiddag om 14h. Duurtijd van het bezoek 
bedraagt +-2h. Tijdens deze 2h bekomt u zowel uitleg over recht en rechtspraak, als de mogelijkheid 
tot het bijwonen van een rechtszitting ( vredegerecht politierechtbank, correctionele). Ook enige 
uitleg (dit kan aangepast/afgelast worden aan uw wensen) over dit icoon van architectuur staat op 
het programma. Meer informatie kan u terugvinden onderaan via het webadres. De 
namiddagrondleidingen hebben het volgen van  rechtszittingen niet in het programma. 
 
Kostprijs bedraagt voor scholen, hogescholen en universiteiten €60, voor andere groepen bedraagt 
dit €80. Rondleidingen in de  Engelse ,Franse en  Duitse taal bedragen €100. U dient dit rechtstreeks 
(contant en gepast) af te rekenen met de toegewezen gids. Dezen zijn zelfstandigen en zij zorgen ook 
voor de administratieve afhandeling van uw betaling.  
Omwille van veiligheidsoverwegingen en beschikbare plaatsen zittingszalen worden er max 15 
personen per gids aanvaard en  max.3 groepen. 
 
De gidsen wachten u normaliter altijd op nadat u de veiligheidscontrole bent doorlopen. Hier kan in 
samenspraak van worden afgeweken. Gelieve iedere deelnemer te verwittigen om geen gevaarlijke 
voorwerpen bij zich te hebben. Er zijn geen lockers en er is geen voorziening om uw jassen op te 
hangen. Het is ook verboden drank of etenswaren te nuttigen tijdens uw bezoek of foto’s te nemen 
tijdens zittingen. Ook dienen gsm’s uit te staan, of op vliegtuigmodus, om storende belgeluiden te 
voorkomen. Gelieve rekening te houden met de geldende covid maatregelen op uw bezoekdag. 
 
Mag ik u wel vragen om ons op volgende vragen te antwoorden, zodat de aan uw groep toegewezen 
gidsen u zo adequaat mogelijk kunnen bijstaan, en u een leerrijke aangename voor- of namiddag 
kunnen bezorgen. 
 
1 uit hoeveel deelnemers bestaat de groep: 
2 indien school, hogeschool, universiteit: uit welke richtingen zijn de studenten afkomstig: 
3 Gelieve de gemiddelde leeftijd der groep leerlingen op te geven: 
4 graag gsm-nummer van één der begeleiders/verantwoordelijke groep: 
5 mocht u al geweest zijn, heeft u een voorkeur voor een gids, graag naam ervan: 
6 zijn alle deelnemers voldoende mobiel om trappen te beklimmen? Er zijn wel liften aanwezig.  
 
Niettegenstaande onze gidsen allen een binding hebben met justitie en rechtspraak, maken zij geen 
deel uit van het justitieel apparaat. Doch zijn zij wel onderhevig aan de richtlijnen die het ministerie 
van justitie, of een andere regeringsinstelling, kan uitvaardigen. Daarom is het steeds mogelijk dat er 
kan afgeweken worden van het geplande programma. Ook kan zijn dat zittingen, of lege 
zittingszalen, niet kunnen bezocht worden. Mochten wij daar tijdig van op de hoogte worden gesteld 
dan brengen wij u uiteraard, per mail, onmiddellijk van op de hoogte. Het is niet onmogelijk dat wij 
dit pas op de dag van uw bezoek vernemen. Hiervoor kunnen onze gidsen niet aansprakelijk worden 
gesteld, of kan de gids geen restitutie doen van het betaalde bedrag - of enige schadevergoeding. Het 
niet komen opdagen – zondervoorafgaandelijke verwittiging minstens dag op voorhand -  op de 
afgesproken dag kan worden aangerekend. 
 
M.v.g. 
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