HUISREGELS STRIPPENKAART
Werkplaats 75C
1.

Gebruik van de ruimten en spullen

Wij vertrouwen erop dat je respectvol omgaat met de mede-gebruikers en met de
spullen die in het pand staan. Mocht er onverhoopt iets zijn, meldt het dan bij ons dan
gaan we samen op zoek naar een oplossing.
Als je spullen hebt gebruikt ruim deze dan op en zorg dat je de ruimte weer netjes en
opgeruimd achterlaat voor de overige gebruikers.
Beneden staat een locker waar je eventueel jouw privé spullen in kunt opbergen, maar
jij bent zelf verantwoordelijk voor jouw eigendommen. Indien je gebruik wilt maken van
een locker dan ontvang je een eigen sleutel. De borg hiervoor bedraagt € 15,00.
2. Vooraf reserveren
Bij een strippenkaart heb je de mogelijkheid om voor 4 dagdelen of 2 dagen een
werkplek te reserveren. Geef vooraf aan ons door welke dagen/dagdelen je wilt
werken en wij zorgen ervoor dat er een plek in de agenda voor jou wordt gereserveerd.
3. Koffie & Thee
Koffie en Thee zijn gratis voor de ondernemers en gebruikers van WP75C .
4. Wifi
Voor de ondernemers en gebruikers van WP75C is gebruik van internet inbegrepen.
5. Toegang pand
In overleg kun je een eigen sleutel van het pand krijgen. Wij vertrouwen erop dat jij hier
zorgvuldig en overeenkomstig de gemaakte afspraken mee omgaat.
Wij vragen hiervoor een borg van € 15,00.
Bij beëindiging van de strippenkaart dient de sleutel weer worden ingeleverd en
ontvang jij de borg weer terug.
Zorg ervoor dat, als je als laatste het pand verlaat, de deur goed wordt afgesloten.
6. Verwarming en verlichting
De verwarming kan per ruimte worden ingesteld.
Beneden in de vergaderruimten kan dit handmatig en boven (werkplekken) kan dit via
het centrale panel.
Ben jij de laatste in het pand check of alle lichten uit zijn in de verschillende ruimten.
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