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Voorwaarden Cultuurbus/Cultuurboot 

De Cultuurboot biedt gratis bootvervoer voor Amsterdamse basisscholen en vso-scholen 
naar culturele instellingen in Amsterdam. De Cultuurboot is een project 
van Mocca gesubsidieerd door de Gemeente Amsterdam. 

Voorwaarden voor het gebruik van de Cultuurboot 

§ Het vervoer is beschikbaar voor Amsterdamse basisscholen en vso-scholen 
§ De Cultuurboot vaart uit vanaf de standplaats om 09:00 uur 
§ Speciaal (voortgezet) onderwijs valt onder de regeling mits er geen extra voorzieningen 

nodig zijn voor rolstoelen 
§ De scholen dienen hemelsbreed minstens op 1 km afstand van de te bezoeken culturele 

instelling gevestigd te zijn 
§ Boekingen voor het vervoer zijn alleen mogelijk als er een bezoek of voorstelling is 

gereserveerd bij een culturele instelling 
§ De Cultuurboot Amsterdam is te boeken via deze website 
§ Per school is er op basis van het leerlingenaantal een aantal vaarten beschikbaar 
§ Indien u geen gebruik meer wilt maken van een geboekte vaart dient u 48 uur van tevoren 

te annuleren. Als u te laat annuleert zijn wij genoodzaakt een bedrag van € 50,– per 
ingezette boot in rekening  te brengen. 

§ De retourvaarten zijn beschikbaar voor groep 1 tot en met groep 8 en voor vs0-leerlingen 
§ Een reguliere boot heeft plaats voor 50 personen en een grote boot voor maximaal 84 

personen 
§ De kosten voor het bezoek of voorstelling zijn voor rekening van de school 
§ De Cultuurboot Amsterdam Helpdesk is op werkdagen bereikbaar voor vragen en het 

oplossen van calamiteiten 
§ De Cultuurboot Amsterdam kan tot twee weken van tevoren worden geboekt 
§ Elke Amsterdamse basisschoolleerling kan acht keer met de Cultuurboot worden vervoerd 

in de periode dat hij of zij op de basisschool zit 
§ Voor de aanvraag van vaarten naar instellingen die buiten de kerninstellingen vallen gaat 

de voorkeur uit naar instellingen met een educatief programma en een erfgoedcollectie, 
of naar instellingen met een focus op erfgoed, muziek, beeldend onderwijs, literatuur of 
podiumkunsten. Individuele kunstenaars zijn uitgesloten als bezoeklocatie. 

  

 


