
De Dokumentation Obersalzberg is een openbare instelling van de 
Berchtesgadener Landesstiftung.  

Voor de bezoekers gelden de volgende  
huisregels: 

 
 

1. Bezoek is uitsluitend toegestaan in kleding die past bij de historische 

betekenis van de expositie. Ongepast is in het bijzonder kleding die 

gewoonlijk wordt beschouwd als symbool van een extreemrechtse 

gezindheid. Eveneens ongepast is het dragen van kleding waarop openlijke 

kentekenen of emblemen met extreemrechtse verwijzingen zichtbaar zijn.  

 

2. Bezoekers dienen zich gezien de historische thematiek van de expositie op 

gepaste wijze te gedragen. Ongepast zijn in het bijzonder gedragingen en 

uitingen die het nationaalsocialistische regime of zijn misdaden 

verheerlijken, bagatelliseren of ontkennen. Eveneens ongepast is het tonen 

van tatoeages die als symbolen van een extreemrechtse gezindheid kunnen 

worden opgevat. Bij overtreding hiervan zal aangifte worden gedaan 

conform § 123 van het Duitse Wetboek van Strafrecht.  

 

3. De Dokumentation Obersalzberg verzorgt rondleidingen door de 

tentoonstelling. Rondleidingen door overige aanbieders zijn uitsluitend 

toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming.  

 

4. Bij zeer grote drukte is het personeel bevoegd het museum om 

veiligheidsredenen tijdelijk voor overige bezoekers te sluiten.  

 

5. De entreekaarten geven recht op eenmalige toegang en zijn niet 

overdraagbaar. Bij het verlaten van het museum verliezen ze hun 

geldigheid.  

 

6. Het museum mag uitsluitend via de hoofdingang worden betreden. Het dient 

uiterlijk aan het einde van de geldende openingstijd te worden verlaten.  

 

7. Kinderen jonger dan 12 jaar hebben uitsluitend toegang onder begeleiding 

van volwassenen. De begeleiders dienen ervoor te zorgen dat de kinderen 

zich rustig gedragen. Voor kinderen jonger dan 12 jaar wordt het bezoek van 

de Dokumentation Obersalzberg in principe niet aangeraden.  

 

8. Bij bezoek van schoolklassen dienen de begeleidende docenten toezicht te 

houden. 



9. Honden en andere dieren mogen niet worden meegenomen in het museum.  

 

10. Voor garderobe is het museum niet aansprakelijk.  

 

11. De lift mag uitsluitend worden gebruikt door rolstoelgebruikers, personen 

met een beperkte mobiliteit en voor het vervoer van kinderwagens of met 

uitdrukkelijke toestemming van het toezichthoudend personeel.  

 

12. Roken is niet toegestaan. Eten en drinken is uitsluitend mogelijk in de 

hiervoor in individuele gevallen uitdrukkelijk toegestane ruimten. Mobiele 

telefoons dienen te worden uitgeschakeld met het oog op de bezoekers.  

 

13. De tentoongestelde objecten en vitrines mogen niet worden aangeraakt. De 

aanwijzingen van het personeel moeten worden opgevolgd. Het personeel 

van de Dokumentation Obersalzberg heeft in zijn uitoefening van het 

huisrecht het recht om bij overtreding van deze huisregels, in het bijzonder 

van regel 1 en 2, bezoekers uit het museum te verwijderen of het bezoek 

niet toe te staan. Er is geen recht op restitutie van het entreegeld.  

 

14. Bezoekers zijn aansprakelijk voor alle door hen veroorzaakte schade en 

gevolgschade aan het gebouw en aan vaste en roerende zaken. Ouders zijn 

aansprakelijk voor hun kinderen.  

 

15. De huisregels worden op 1 januari 2015 van kracht. 
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