
Museumtour: ’The Bottle of Schiedam’
1. We adviseren u om deze museumtour te laden 

via een (snel) WiFi-netwerk.  
Laden via het mobiele netwerk kan enorme  
kosten met zich meebrengen vanwege de  
bestandsomvang (ca. 450 MB).

2. Ga naar de AppStore of Google Play op uw  
smartphone of tablet.

3. Zoek, Download en Installeer de gratis  
I-Tour 360 app. 

4. Zoek in deze app via het menu Musea  
-> Het Nationaal Jenevermuseum op en  
download de Museumtour.

5. Is dat gebeurd dan kunt U aan de slag gaan.

6. Veel plezier met deze Museumtour!

Het Proeflokaal van Schiedam is in het bezit van WiFi.  
Deze kunt u gratis gebruiken.  
WiFi kanaal: ProeflokaalSchiedam wachtwoord: Proost2013

Een handleiding voor het downloaden van de Museumtour is in  
het Proeflokaal aanwezig.
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downloaden
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Bijgaand de uitleg om de Museumtour: ’The Bottle of Schiedam’, 
aangeboden door de Vrienden van het Jenevermuseum, te 
downloaden.  
Het beste is om deze museumtour te downloaden via WiFi. 



1. Ga naar de App store.

2. Typ in het zoekveld itour360, er is 1 app beschikbaar.

3. Download de app.

4. Open de app.
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5. Dit is de beginpagina van itour 360.

6. Het verzoek voor locatiegebruik kan evt. geaccepteerd worden, 
ga daarna naar het kopje Musea.

7. Klik op het venster van Het Nationaal Jenevermuseum.

8. Download alle inhoud van de museumtour.
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9.  De museumtour wordt gedowload.

10. Als de museumtour volledig gedownload is, komt er een melding 
en verschijnt er een groen symbool in de foto.

11. Klik op Het Nationaal Jenevermuseum, beluister eerst het  
geluidsfragment over het museum, of ga gelijk door naar Open.

12. Klik op The Bottle of Schiedam.
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13. Klik op Open, of beluister eerst het geluidsfragment over de  
tentoonstelling.

14. Een lijst met alle kunstenaars verschijnt, klik op een van de 
kunstenaars.

15. Er zijn beschrijvingen, geluidsfragmenten en foto’s beschikbaar 
over de betreffende kunstenaar. Meer foto’s zijn te zien door 
over de foto te vegen.

16. Er is ook een plattegrond beschikbaar van de route van het 
museum met daarop de expositie van de diverse kunstenaars. 
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17. Door op kaart en daarna de i te klikken kan men een andere zaal 
kiezen.

18. Er is ook een zaal 2, deze bevindt zich op de tweede verdieping.

Veel plezier met de museumtour The Bottle of Schiedam.

Naast deze museumtour zijn er ook de Schiedamse stadwandelingen  
de Zwart Nazareth Tour en de Historische Jeneverwandeling door 
Schiedam beschikbaar. Beleef de Historie van Schiedam! 

Like us on Facebook: https://www.facebook.com/jenevermuseum 
en volg ons op Twitter: @jenevermuseum
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Deze museumtour is mede mogelijk gemaakt door:


