1. Huis- en gedragsregels Roeterseilandcampus

Welkom op de Roeterseilandcampus
We houden het graag prettig en veilig op de campus. Hieronder vind je huis- en gedragsregels die van toepassing
zijn binnen en buiten (het gebied rond de gebouwen A t/m P) de gebouwen van de campus, aangevuld met regels
specifiek voor de Roeterseilandcampus.

Toepasselijke wetgeving
Op deze campus geldt de wettelijke, door de overheid gestelde regelgeving, waaronder doch niet uitsluitend Art.
461 Wetb. V.Strafr.en de Wegenverkeerswet 1990, het RVV1994 en de APV van de Gemeente Amsterdam met
het oog op goede orde en veiligheid, alsmede het veilig en milieubewust gebruik van de campus.

Toepassing huis- en gedragsregels



Afhankelijk van de aard en de omvang van eventuele overtredingen zal de UvA overgaan tot civiele
aansprakelijkstelling van de overtreder, op wie alle kosten worden verhaald.
De UvA/HvA is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal.

Toegankelijkheid van de gebouwen
De UvA streeft ernaar het studenten en medewerkers met een functiebeperking zo gemakkelijk mogelijk te maken.
Voor voorzieningen verwijzen we je graag naar de informatie in de A-Z lijst (toegankelijkheid gebouwen).

Veiligheid






In geval van nood, bel direct (020 525) 2222 of waarschuw de portier.
Veroorzaak geen overlast, vervuiling en/of een gevaarlijke situatie.
Voor de veiligheid van iedereen maakt de UvA gebruik van cameratoezicht.
Gebruik van drugs is verboden.
Laat in het algemeen alles na wat de orde en veiligheid en bedrijfsvoering op de campus verstoort of waardoor
lichamelijk letsel van personen of schade aan eigendommen zou kunnen worden veroorzaakt.

Volg de aanwijzingen van UvA-medewerkers op
Iedereen die zich binnen de UvA bevindt volgt aanwijzingen op van UvA-medewerkers.
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Schoon en opgeruimd


Ruim je eigen rommel op – in de juiste afvalbakken.

Parkeren, opslaan of stallen voertuigen en materieel
Voertuigen worden geparkeerd of gestald conform de door de UvA gegeven aanwijzingen.
Het is toegestaan om:
 voertuigen te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen;
 te parkeren op andere plekken wanneer je daarvoor schriftelijke toestemming ontving van de UvA;
 goederen over te laden, voertuigen of materieel te parkeren, op te slaan, te reinigen of te repareren op de
daarvoor door de UvA aangewezen plaatsen;
 (vouw)fietsen te parkeren binnen de daarvoor bestemde fietsparkeerplekken (vouwfietsen mogen niet mee
naar binnen).
Fietsen die langer dan zeven dagen in een rek, vak of stalling staan, worden verwijderd. Is je fiets verwijderd?
Neem contact op met het beheer van de campus.

Activiteiten of evenementen
Activiteiten of evenementen zijn onder voorwaarden toegestaan:
 borrels, congressen, buluitreikingen en tentoonstellingen. Neem vooraf contact op met de afdeling Facilitaire
Evenementen Coördinatie van Facility Services via servicedesk-fs@uva.nl.
 het maken van foto-, video- en filmopnamen, alleen met toestemming vooraf van de afdeling Facilitaire
Evenementen Coördinatie van Facility Services via servicedesk-fs@uva.nl.
 flyeren en vergelijkbare activiteiten voor aan onderwijs en onderzoek gerelateerde onderwerpen; neem van
tevoren contact op met de afdeling Facilitaire Evenementen Coördinatie van Facility Services via servicedeskfs@uva.nl.
Voor de volgende zaken vraag je schriftelijke toestemming aan via servicedesk-fs@uva.nl:
 het houden van een demonstratie;
 (commerciële) reclame maken (denk aan flyeren, posters ophangen, het plaatsen van stands);
 het houden van een openbare redevoering, openbare inzameling of een collecte;
 het verrichten van uitingen van politieke en/of religieuze aard;
 het verkopen van spullen.
2. Huis- en gedragsregels aangevuld voor Roeterseilandscampus

Welkom op de Roeterseilandcampus
We houden het graag prettig en veilig op de campus. Hieronder vind je specifieke regels die van toepassing zijn
binnen en buiten (het gebied rond de gebouwen A t/m P) de gebouwen van de campus.
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Volg de aanwijzingen van UvA-medewerkers op
Iedereen die zich binnen de UvA bevindt volgt aanwijzingen op van UvA-medewerkers.

Barbecueën/open vuur
Geen barbecue, open vuren of vuurwerk.

Boten
Aanmeren alleen met toestemming van de UvA en een vignet van Waternet op de daarvoor aangewezen plekken.

Honden
Honden zijn overal op de campus aangelijnd. Hondenpoep ruim je op in de afvalbakken.

Vragen en/of opmerkingen
Vragen, opmerkingen of ben je iets kwijt? Je kunt altijd terecht bij het servicepunt op het REC.
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