
 

 

Voorwaarden en procedure Cultuurbus 2023 

 

 

Hoe kan de school zich aanmelden?  

1) Boek een programma bij één van deelnemende culturele instellingen in Haarlem. 

Het kan gaan om een rondleiding, voorstelling of ander educatief programma.  

2) De school ontvangt een bevestiging van de boeking van de betreffende culturele 

instelling. 

3) Reserveer 4-6 weken voorafgaand aan het geboekte programma een busrit.  

4) Vanaf 1 februari 2023 kun je via deze link het aanmeldformulier invullen op de 

website van Hart. Of gebruik de aanmeldlink op de website van de culturele 

instelling. 

5) Vul het aanmeldformulier volledig in. 

6) De busmaatschappij bevestigt de rit binnen 24 uur. In deze bevestiging staan de 

ophaaltijd van de heenreis, de ophaaltijd van de terugreis en de locatie.  

7) De school ontvangt een factuur van Hart voor de eigen bijdrage aan de uitgevoerde 

ritten. 

Deelnemende culturele instellingen zijn: 

De Schuur/Filmhub, Stadschouwburg, Philharmonie, Archeologisch Museum, Verwey 

Museum Haarlem, Noord-Hollands Archief, Frans Hals Museum en Teylers Museum. 

 

Inzet busvervoer voor CultuurMenu 

Het doel van deze pilot is om leerlingen meer in aanraking te brengen met culturele 

instellingen in Haarlem. De Cultuurbus mag worden ingezet voor een CultuurMenu 

activiteit bij één van de deelnemende culturele instellingen, maar een extra bezoek 

naast het CultuurMenu, heeft de voorkeur! 

 

Wat is nog meer belangrijk om te weten?  

 De Cultuurbus vertrekt een half uur voor aanvang van het programma bij de school. 

 De Cultuurbus is 15 minuten na afloop van het programma gereed voor vertrek 

naar school. 

 Wil je een reservering wijzigen? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op 

met sales@pouwvervoer.nl. Wijzigingen dienen minimaal 48 uur voor de busrit 

doorgegeven te worden. 

 Wil je een reservering annuleren? Neem dan zo spoedig mogelijk contact op 

met sales@pouwvervoer.nl. Reserveringen kunnen tot 48 uur van tevoren 

kosteloos geannuleerd worden. Daarna worden de totale kosten van de busrit 

à €350 doorberekend aan de school. 

 Bij het niet (op tijd) arriveren van de Cultuurbus, graag contact opnemen met Pouw 

Vervoer 030 686 83 00. 

 

 

Voor algemene vragen kan contact opgenomen worden met Hart 

Bernadette Biegstraaten: bbiegstraaten@hart-haarlem.nl  
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