
Huisreglement Universiteitsbibliotheek Utrecht 

De Universiteitsbibliotheek Utrecht biedt haar bezoekers graag een rustige studeeromgeving en verzoekt u vriendelijk 

daar aan bij te dragen. Bezoekers worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van het huisreglement en zich er 

aan te houden. 

1. Toegangscontrole 

In de UB Binnenstad en in de UB Uithof is in het weekend, op feestdagen  en na 17.00 uur alleen toegang mogelijk op 

vertoon van een geldig legitimatiebewijs: rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of een (digitale) UU-collegekaart mét 

pasfoto. 

2. Orde en rust  

Bibliotheek- of beveiligingsmedewerkers kunnen bezoekers die door hun gedrag overlast opleveren voor overige 

bezoekers of personeel, verzoeken hun gedrag aan te passen. Ook kunnen zij ordeverstoorders sommeren het gebouw 

te verlaten en kan de toegang voor lange termijn worden ontzegd. Dit laatste wordt altijd schriftelijk bevestigd. 

3. Jassen en tassen 

U mag jassen en tassen meenemen de bibliotheek in. Bibliotheek- en beveiligingsmedewerkers mogen jassen en 

tassen controleren. U kunt ook gebruik maken van de kluisjes. 

4. Kluisjes 

Kluisjes moeten aan het eind van de dag open en leeg worden achtergelaten. De bibliotheek heeft het recht kluisjes na 

sluitingstijd van de bibliotheek te openen. Eventueel aangetroffen spullen vervallen aan de bibliotheek. 

5. Bezet houden van studieplaatsen 

Bezoekers mogen niet langer dan dertig minuten wegblijven van een studieplaats. Na deze tijd worden hun spullen 

weggelegd en mag een andere bezoeker de plek innemen. Ook is het niet toegestaan studieplaatsen bezet te houden 

voor derden. 

6. Aansprakelijkheid  

De Universiteitsbibliotheek Utrecht is niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal van persoonlijke bezittingen 

van bezoekers.  

7. Vernieling en diefstal 

Bezoekers dienen zorgvuldig om te gaan met bibliotheekmaterialen en -faciliteiten. Zo is het niet toegestaan om de 

stekkers van computers en beeldschermen uit de stekkerblokken te trekken. Bij constatering van vernieling, misbruik 

van faciliteiten of diefstal kan de toegang tot het gebruik van faciliteiten en/of de bibliotheek worden ontzegd. Bij 

vernieling en/of beschadiging zal de schade te allen tijde verhaald worden op de veroorzaker.  

8. Videobewaking 

In de gebouwen van de Universiteitsbibliotheek Utrecht wordt gebruik gemaakt van videobewaking ter bescherming 

van uw en onze eigendommen. 

9. Dieren 

De toegang tot de bibliotheken is niet toegestaan voor andere dieren dan blindengeleidehonden. 

10. Mobiele telefoon 

Mobiel bellen is toegestaan, behalve in de leeszalen of tussen studieplekken, en alleen voor zover het geen overlast 

veroorzaakt voor anderen. 

11. Eten, drinken, roken 



Eten en drinken zijn niet toegestaan, met uitzondering van afsluitbare flesjes water. Roken is nergens toegestaan in 

de gebouwen van de Universiteit. 

12. Film en foto 

Het maken van filmopnamen en het fotograferen in de ruimtes van Bijzondere Collecties en de kaartenzaal is verboden 

omdat dat schadelijk kan zijn voor de collectie. In de rest van de gebouwen is fotograferen toegestaan. Aan personen 

dient u toestemming te vragen voordat u ze op de foto zet. 

 


