
 

 

Reglement studio's voor persoonlijk gebruik 

1. Studio's worden alleen uitgegeven aan studenten en medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen. 

 

2. Studio's zijn met name bedoeld voor gebruikers bezig met onderzoeksprojecten, waarbij een intensief 

gebruik van de bibliotheek(collecties) nodig is. 

 

3. Studio's worden in de regel voor een periode van één kalendermaand ter beschikking gesteld. Indien 

voldoende studio's beschikbaar zijn is verlenging mogelijk, maar niet vanzelfsprekend. U moet daartoe 

echter opnieuw een aanvraag indienen. 

 

4. De gebruiker krijgt de sleutel van de studio uitsluitend t.b.v. persoonlijk gebruik. Bij verlies is de 

gebruiker een schadevergoeding van € 30,00 aan de bibliotheek verschuldigd. 

 

5. De sleutel is, na legitimatie d.m.v. de lenerspas of een geldig legitimatiebewijs, verkrijgbaar bij de 

receptie van de UB. De sleutel dient dagelijks, na het gebruik, weer bij de receptie te worden ingeleverd. 

 

6. Op de eerste en laatste dag van gebruik wordt de staat van de studio door u en een medewerker van de 

Interne Dienst gecontroleerd. Bij beschadiging van UB-eigendommen worden de kosten van reparatie op 

u verhaald. 

 

7. Voor de studio's gelden dezelfde uren van openstelling als voor de studiezalen waarin zij zich bevinden. 

 

8. Werken uit de studiezaalcollectie die u wilt gebruiken in de studio, dient u bij de balie te lenen zodat het 

werk op uw naam staat. Niet-uitleenbaar materiaal behorend tot de studiezaalcollecties, zoals 

naslagwerken, tijdschriften, bronmaterialen, e.d., moet dezelfde dag worden teruggeplaatst. 

Er kan van tijd tot tijd controle door het zaalpersoneel plaatsvinden 

 

9. Het is niet toegestaan de vensters en deuren van de studio's dicht te plakken. 

 

10. Het is niet toegestaan in de studio's te roken, etenswaren of dranken mee te nemen en te nuttigen, of 

radio's e.d. te gebruiken. 

 

11. De UB stelt zich niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van materialen die zich tijdens de 

periode van gebruik in de studio's bevinden. 

 

12. Ter controle en in geval van een calamiteit hebben de medewerkers van de UB toegang tot studio's. 

 

13. In verband met schoonmaakwerkzaamheden is desbetreffend persoon toegestaan om studio's te 

betreden. 


