
AV	  WERKRUIMTE	  
	  
Reserveer	  uur	  12.45-‐13.45	  
	  
Maandag-‐Dinsdag-‐Woensdag	   	   	   Donderdag-‐Vrijdag	  
	  
Lonneke	  Worm	  Kamer	  3.34	  	  	   	   	   Marc	  Matze	  Room	  3.33	  	  
	  
lonneke.worm@ahk.nl	   	   	   	   marc.matze@ahk.nl	  
	  
	  
-‐Maak	  je	  reservering	  in	  het	  reserveer	  uur	  (12.45-‐13.45)	  of	  per	  e-‐mail	  
	  
-‐Je	  kan	  je	  gemaakte	  reservering	  inzien	  en	  controleren	  in	  het	  IRIS	  rooster,	  bij	  	  
	  klaslokalen,	  https://rooster.ahk.nl/nfa/	  
	  
-‐De	  sleutel	  kan	  worden	  opgehaald	  in	  het	  magazijn	  
	  
-‐Als	  je	  klaar	  bent	  breng	  je	  de	  sleutel	  terug	  naar	  het	  magazijn,	  als	  die	  dicht	  zijn	  
kan	  je	  de	  sleutel	  afgeven	  bij	  de	  receptie,	  zij	  zorgen	  ervoor	  dat	  de	  sleutel	  weer	  in	  
het	  magazijn	  terecht	  komt.	  
	  
-‐Het	  is	  niet	  toegestaan	  de	  sleutel	  mee	  naar	  huis	  te	  nemen!	  
	  	  Als	  je	  meerdere	  dagen	  in	  de	  ruimte	  werkt	  moet	  je	  elke	  ochtend	  de	  sleutel	  	  	  
	  	  ophalen	  in	  het	  magazijn.	  
	  
-‐Je	  moet	  de	  sleutel	  ophalen	  op	  de	  door	  jou	  opgegeven	  en	  dus	  gereserveerde	  tijd.	  	  
	  Als	  je	  meer	  dan	  een	  uur	  te	  laat	  bent	  zal	  de	  reservering	  komen	  te	  vervallen	  zodat	  	  
	  er	  andere	  studenten	  gebruik	  van	  kunnen	  maken.	  
	  
-‐Je	  mag	  een	  ruimte	  maximaal	  1	  week	  reserveren.	  Als	  je	  er	  langer	  in	  wilt	  werken	  	  
	  kan	  je	  op	  vrijdag	  kijken	  of	  de	  ruimte	  beschikbaar	  is	  in	  de	  week	  daarop.	  
	  
-‐Als	  de	  reservering	  op	  jouw	  naam	  staat	  ben	  jij	  verantwoordelijk	  voor	  de	  ruimte.	  	  	  
	  Geef	  dus	  niet	  de	  sleutel	  door	  aan	  andere	  studenten!	  
	  
	  
	  
	  
Gelieve	  niet	  alle	  kabels	  los	  trekken.	  
	  
Gelieve	  niet	  eten	  en	  drinken	  in	  de	  ruimte.	  
	  
Gelieve	  na	  gebruik	  alle	  extra	  stoelen,	  waterkokers	  en	  andere	  rommel	  
opruimen.	  
	  
	  
	  
Dankjewel	  en	  veel	  plezier!	  
	  


