
  
 
 
Slot Zuylen is een van de oudste kastelen aan de Vecht en werd bijna 350 jaar ononderbroken door één 
familie bewoond. Bezoekers van het kasteel wanen zich in een adellijke wereld van weleer. Met een rijke 
programmering van  tentoonstellingen, muziek en theater worden heden en verleden met elkaar verbonden. 
Naast de monumentale interieurs genieten jaarlijks tienduizenden bezoekers ook van een wandeling in de 
tuin, waarin verschillende historische stijlen vertegenwoordigd zijn, of strijken ze neer in het café voor 
huisgemaakte taart en koffie.  
 
Museumwinkel / ticketshop 
 
In de museumwinkel ben je de eerste persoon die onze bezoekers treffen! In de knusse winkel met uitzicht 
op het Slot verwelkom je onze bezoekers en je geeft hen praktische informatie. Je verkoopt naast tickets 
ook de leuke artikelen uit de winkel. Denk bijvoorbeeld aan boeken, speelgoed, cadeautjes, honing, sappen 
en verse oogst uit onze moestuin.  

Werktijden, op basis van inroostering: van 11.00 tot 13.30 uur of van 13.30 tot 16.00 uur. 
 
Wat ga jij doen? 
 
 Je ontvangt onze bezoekers gastvrij en geeft hen informatie over het Slot, de tuinen, het café en de 

speciale activiteiten. 
 Je verkoopt entreebewijzen voor het slot en de kasteeltuinen. 
 Je verkoopt artikelen uit de winkel en informeert gasten hierover.  
 Je houdt de winkel netjes en schoon. 
 
Wat breng je mee? 
 
 Je bent enthousiast, servicegericht, representatief en vriendelijk. 
 Je spreekt goed Nederlands en je redt je ook in het Engels. 
 Je bent tenminste twee dagdelen per maand beschikbaar, soms ook in de weekeinden, op feestdagen 

en in de schoolvakanties (want dan is het druk). 
 
Wat bieden wij jou? 
 
 Een leuke en nuttige vrijetijdsbesteding in een van de oudste kastelen aan de Vecht.  
 Een inwerkprogramma en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en het verbreden van je kennis en 

vaardigheden. 
 Interessante ontmoetingen met bezoekers uit alle windstreken. 
 Een team met enthousiaste collega's. 
 Als vrijwilliger kun je Slot Zuylen gratis bezoeken en krijg je korting in de museumwinkel, in het 

museumcafé en op de verhuurprijzen en rondleidingen. 
 Reiskostenvergoeding vanaf 10 km enkele reis. 
 De mogelijkheid om je ook op andere plekken in te zetten als vrijwilliger en om mee te werken aan de 

evenementen en activiteiten die Slot Zuylen aanbiedt. 
 Informatie via de interne nieuwsbrief en interessante en gezellige bijeenkomsten. 
 
Is jouw belangstelling gewekt?   
Neem contact met ons op via info@slotzuylen.nl.  
 
Meer informatie: www.slotzuylen.nl.  
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