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In het monumentale pand in het hart van Amsterdam, dat nu een museum is, heeft 
Rembrandt tussen 1639 en 1658 gewoond en gewerkt. Aan de hand van een 
inventarislijst uit de zeventiende eeuw is het huis uiterst zorgvuldig heringericht 
met meubels, kunst en voorwerpen uit die tijd. Bezoek zijn atelier, de oude 
keuken en woonkamer en waan je in de zeventiende eeuw. Het huis vertelt het 
verhaal van Rembrandt de mens, de kunstenaar, de leermeester, de verzamelaar, 
de ondernemer en de Amsterdammer. Het museum bezit een bijna complete 
collectie etsen van Rembrandt en ontwikkelt inspirerende tentoonstellingen over 
Rembrandt zelf, over zijn voorgangers, tijdgenoten en leerlingen. Tevens is het de 
plek waar het werk van hedendaagse kunstenaars, die zich hebben laten 
inspireren door het werk van Rembrandt, wordt getoond. Kom langs en ontmoet 
hem in zijn eigen huis! 
 
 
 
Locatie 
Adres Museum Het Rembrandthuis 
 Jodenbreestraat 4 
 1011 NK Amsterdam 
Telefoon 020-5200400 
E-mail museum@rembrandthuis.nl 
Website rembrandthuis.nl 
Facebook             facebook.com/MuseumHetRembrandthuis 
Twitter twitter.com/Rembrandthuis 
Instagram instagram.com/museumrembrandthuis  
LinkedIn linkedin.com/company/museum-het-        

 rembrandthuis  
 
Het kantoor is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur 
 
Openingstijden museum:  
Dagelijks  10.00 – 18.00 uur  
Gesloten  27 april & 25 december 
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Toegangsprijzen 2018 
Volwassenen      €   13,00 
CJP / Stadspas / studenten / ISIC      €   10,00 
Kinderen 6 t/m 17 jaar      €   4,00 
Kinderen t/m 5 jaar / Museumkaart / I Amsterdam City Card/ 
Holland Pass / Vereniging Rembrandt / ICOM     gratis 
 
Toegangsprijzen 2019 
Volwassenen      €   14,00 
CJP / Stadspas / studenten / ISIC      €   10,00 
Kinderen 6 t/m 17 jaar      €   5,00 
Kinderen t/m 5 jaar / Museumkaart / I Amsterdam City Card/ 
Holland Pass / Vereniging Rembrandt / ICOM     gratis 
 
Bij speciale tentoonstellingen kan er een toeslag zijn. Deze is niet geldig voor 
kinderen onder de 18 jaar, kaarthouders van ICOM, Vereniging Rembrandt, 
Vriendenvereniging Rembrandthuis en MK junior. 
 
Audiotour 
Het gebruik van de audiotour is inbegrepen in de toegangsprijs en is beschikbaar 
in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Japans, 
Chinees (Mandarijn), Russisch.  
 
Rondleidingen 
Een kunsthistorische rondleiding door het museum is op aanvraag mogelijk en 
moet minimaal 2 weken van te voren bevestigd worden. De maximale 
groepsgrootte per rondleiding is 15 personen. Groepen groter dan 15 personen 
worden opgedeeld in kleinere groepen en de rondleidingen kunnen tegelijkertijd 
plaatsvinden. Een rondleiding duurt ongeveer een uur en kan in verschillende 
talen verzorgd worden.  
 
Rondleidingen overdag 10:00 – 18:00 uur 
Tijdens openingstijden bieden we de mogelijkheid om het museum te bezoeken 
en een rondleiding te krijgen van 1 van onze rondleiders. U kunt hierover contact 
opnemen via 020-5200400 of museum@rembrandthuis.nl 
Kosten: € 100 per groep, exclusief entree 
 
Rondleidingen buiten openingstijd  
Het is mogelijk om voor openingstijd, tussen 09:00 en 10:00 uur en na 
sluitingstijd, tussen 18:00 en 20:00 uur rondleidingen te boeken. De groep heeft 
dan exclusief het museum tot haar beschikking. U kunt hierover contact opnemen 
via 020-5200406 of marketing@rembrandthuis.nl 
Kosten voor een groep t/m 15 personen: € 750, inclusief rondleider en entree 
Meer personen: € 50 extra per persoon  
 
Groepsreserveringen 
Museum Het Rembrandthuis biedt de mogelijkheid tot het reserveren van data 
en tijdstippen voor groepen. Deze mogelijkheid tot reserveren is uitsluitend 
voorbehouden aan vouchercontractanten of scholen. De gereserveerde 
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groepsboekingen kunnen alleen worden voldaan door middel van het inleveren 
van vouchers. Grote groepen worden opgedeeld in groepen van 15 personen. 
 
Activiteiten: ets- en atelierdemonstraties 
Dagelijks worden er doorlopende demonstraties zeventiende-eeuwse 
verfbereiding gegeven in Rembrandts voormalige atelier. Ook wordt in 
Rembrandts etskamer met een antieke etspers gedemonstreerd hoe een ets werd 
gemaakt. 
 
Locatiehuur  
Verschillende vertrekken van het Rembrandthuis kunnen buiten de reguliere 
bezoekuren gehuurd worden voor bedrijfsontvangsten. U kunt hierover contact 
opnemen via 020-5200406 of marketing@rembrandthuis.nl. 
 
Museumwinkel 
De museumwinkel biedt een assortiment tentoonstellingscatalogi, Rembrandt-
boeken en etsreproducties. Daarnaast worden er diverse geschenken verkocht 
die speciaal voor het Rembrandthuis ontwikkeld zijn. U kunt ook terecht bij onze 
webshop op www.rembrandthuis.nl. 
 
Tijdsduur bezoek 
Een bezoek aan het Rembrandthuis duurt circa 1 tot 1,5 uur. 
 
Garderobe 
De garderobe in het museum is onbewaakt. Kluisjes zijn beschikbaar. Reisbagage 
is niet toegestaan in het museum.  
 
Faciliteiten voor mindervaliden 
Het museum is beperkt toegankelijk voor mindervaliden; de tentoonstellingen 
zijn per lift bereikbaar, maar het oude huis van Rembrandt alleen per smalle, steile 
zeventiende-eeuwse wenteltrappen. Er geldt een gereduceerd tarief voor 
mindervaliden. Er is een algemene parkeerplaats voor mindervaliden op het 
Waterlooplein. Voorrijden bij de ingang van het museum is toegestaan. 
Aangepast toilet aanwezig. 
 
Meer informatie  
Meer informatie kunt u vinden op onze website www.rembrandthuis.nl, of u kunt 
contact opnemen met het secretariaat van het museum tijdens kantooruren 020-
5200400 of per e-mail museum@rembrandthuis.nl   
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