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VERDER TE NOEMEN
“GEBRUIKER,
JIJ,
JE,
JOUW”
VERKLAART AKKOORD TE GAAN
MET DE VOLGENDE GEBRUIKS- EN
GEDRAGSREGELS VAN NTWRKPLK:
1. Indien jij als gebruiker een bezoeker
meeneemt, sta jij ervoor in dat deze
bezoeker zich houdt aan de voorwaarden
uit
deze
Serviceovereenkomst.
2. De co-workingspace van NTWRKPLK bestaat
uit meerdere ruimtes (vergaderruimte,
eventruimte,
flexplek-ruimte,
coachingsruimte en de gemeenschappelijke
ruimte) die elk een eigen functie hebben.
3. De flexplek-ruimte is alleen om te (net)
werken en te ontmoeten. Het is niet de
bedoeling om een flexplek recreatief te
gebruiken of om deze op een andere wijze
te gebruiken dan waarvoor deze bedoeld is.
4. Het gebruik van een flexplek is
voorbehouden aan personen die flexibel
werken waaronder bijvoorbeeld ZZP’ers
of eenmanszaken. Het is niet toegestaan
om een flexplek structureel als vaste
kantoorlocatie voor ondernemingen met
meerdere medewerkers te gebruiken.
Zodra de indruk ontstaat dat de flexplek als
kantooradres wordt ingezet kan de toegang
tot NTWRKPLK direct worden ontzegd.
5. De aard van deze overeenkomst, inclusief
de Algemene Voorwaarden die hiervan
integraal deel uitmaken, is nadrukkelijk
dat van een Serviceovereenkomst. Jij
kan bij gebruik van een flexplek nooit een
beroep doen op ontruimingsbescherming.
6. Het gebruik van de Wifi-verbinding is op
basis van “fair use”. Gebruiker zal de Wifiverbinding niet gebruiken voor zaken die
bij de wet zijn verboden of voor andere
doeleinden die niet als zakelijk gebruik
normaal geacht kunnen worden. Bij
oneigenlijk gebruik (zoals downloaden,
expliciete content, video gebruik, muziek
streamen, etc) wordt het betreffende
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apparaat waarmee de overtreding wordt
begaan voorgoed afgesloten van het netwerk.
7. Van gebruikers wordt verwacht dat ze een
rol spelen in de sociale controle die nodig is
om de werkplekken plezierig te houden. Zie
je iemand die iets kapot maakt? Spreek hem/
haar erop aan. Zie je iemand die niet voldoet
aan het profiel? Spreek hem/haar erop aan.
8. Heb je een abonnement voor een flexplek,
een strippenkaart of dagpas en wil je een
bezoeker ontvangen? Dan kan dit enkel in
een
door
jou
gereserveerde
coachingsruimte
of
wanneer
de
bezoeker
een
dagpas
aanschaft.
9. Het is jou als gebruiker nooit toegestaan om
vertrouwelijke informatie of intellectuele
eigendomsrechten van andere gebruikers
of bezoekers op enige wijze te gebruiken.
Als gebruiker ga je ermee akkoord dat
je geen vertrouwelijke informatie en/
of intellectuele eigendomsrechten van
een andere gebruiker of bezoeker naar
buiten zal brengen (of op een andere
manier zal gebruiken), op straffe van een
boetebeding van 500 euro per overtreding.
10. Houd rekening met elkaar. Het is niet
geoorloofd om overlast of hinder te
veroorzaken voor de overige gebruikers
van de ruimtes van NTWRKPLK.
Telefoongesprekken dien jij buiten of bij de
voorzijde van het pand te voeren, of op een
andere door NTWRKPLK aangewezen plek.
11. Roken is niet toegestaan.
12. Huisdieren zijn niet toegestaan.
13. Gebruiker mag geen schade aan de
ruimte(s)
en
andere
voorzieningen
van
NTWRKPLK
toebrengen.
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14. Het is alleen mogelijk om een flexplek
te gebruiken met laptop. Er kan geen
vaste flexplek worden ingericht met
een desktop. Spullen moeten iedere dag
worden meegenomen en mogen niet
worden achtergelaten op de flexplek.
Het is niet toegestaan om meubels e.d.
in de ruimte mee te nemen. Er bestaat
een mogelijkheid om een kluisje te huren.
15. Er kan geen aanspraak worden gemaakt
op een specifieke flexplek, omdat
deze
flexplekken
worden
gedeeld
met
meerdere
gebruikers.
16. De
overeengekomen
vergoeding
voor het gebruik van een flexplek,
vergaderruimte,
eventruimte
en/
of
coachingsruimte,
is
inclusief:
a)
b)
		

20. NTWRKPLK behoudt zich het recht
voor om - zonder opgave van redenen
NTWRKPLK
eerder
te
sluiten.
21. Het Digibord in de vergaderruimte moet
worden gereserveerd. Deze kan alleen
door gebruikers van een vergaderruimte/
eventruimte als presentatie-mogelijkheid
worden ingezet. Gebruikers van de
flexplekken kunnen het Digiboard niet
gebruiken voor presentatiedoeleinden.
22. De ruimtes moeten na gebruik schoon /
netjes worden achtergelaten. Is dit niet het
geval? Dan kan NTWRKPLK aanvullende
(schoonmaak)kosten in rekening brengen.
23. (Eigen) lunch in de flexruimte is
toegestaan, mits de flexplek na de
lunch
netjes
wordt
achtergelaten.

koffie, thee en water;
het zakelijk gebruik van de 		
aanwezige Wifi-verbinding.

17. Gebruiker zal de kopieer- en printfaciliteit
niet gebruiken voor zaken die bij
wet zijn verboden. Per print dient
de
gebruiker
€0,10
te
betalen.
18. Maximaal 2 (twee) bezoekers voor de
flexplekken kunnen op het terrein van BINDI/
NTWRKPLK parkeren. Parkeren kan ook in
de nabijheid, bijvoorbeeld bij het Rabobank
parkeerterrein. Fietsen dienen naast het
pand worden geplaatst, deze kunnen niet
op het parkeerterrein worden geplaatst.
19. De ruimte is geopend op werkdagen
tussen 9:00 en 17:00, tenzij één van de
gebruikers de ruimte reserveert voor een
evenement, workshop of vergadering. De
data van dit evenement worden kenbaar
gemaakt op de website onder het onderdeel
“contact”. NTWRKPLK is tevens bevoegd
om de ruimte(s) te sluiten tijdens algemeen
erkende feestdagen. Ook dit zal kenbaar
worden gemaakt op de website van
NTWRKPLK onder het onderdeel “contact”.
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24. Je mag als gebruiker niet het adres van
NTWRKPLK als vestigingsadres en/of
bezoekersadres in het handelsregister of
in welke andere uiting dan ook, gebruiken.
Het is in overleg met NTWRKPLK mogelijk
om post te laten bezorgen op het adres van
NTWRKPLK. Grote pakketten zullen in een
niet afgesloten ruimte worden geplaatst.
Het laten bezorgen van post en pakketten
is geheel op eigen risico. NTWRKPLK kan
nooit aansprakelijk worden gesteld voor
het verlies of schade aan post of pakketten.
25. Er
kan
worden
betaald
met
verschillende
betaalmiddelen,
zoals
pin of via een contante betaling.
26. NTWRKPLK is niet verantwoordelijk
voor vervreemding van eigendommen
van
gebruikers
en
bezoekers.
27. Deze Serviceovereenkomst kan gewijzigd
worden, waarbij altijd de laatste versie van
toepassing is. Een actueel overzicht van de
overeenkomst is beschikbaar op de website:
www.ntwrkplk.nl
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Indien een gebruiker/bezoeker zich niet houdt aan de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden,
behoudt NTWRKPLK zich het recht voor om de gebruiker/bezoeker de toegang te ontzeggen en
haar schade volledig op de gebruiker (of bezoeker) te verhalen. Gebruiker/bezoeker heeft geen
recht op restitutie (of vermindering) van het betaalde of nog te betalen en heeft ook geen recht op
vergoeding van de door hem (of derden) geleden schade.
Op deze Serviceovereenkomst zijn ook onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

ALDUS OVEREENGEKOMEN EN GETEKEND,
GE B RUI K E R
TE (PLAATS), OP (DATUM):

NTW R K P LK
TE (PLAATS), OP (DATUM):
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