Gebruiksvoorwaarden Boothzaal
- alleen te gebruiken door studenten of medewerkers van faculteiten,
onderwijsinstituten, universitaire diensten en studieverenigingen van de
Universiteit Utrecht, de FKT, HOVO Utrecht en het UMC voor lezingen, symposia,
buluitreikingen, congressen en gastcolleges;
- de Boothzaal is niet beschikbaar voor regulier onderwijs;
- meer dan 125 personen is niet toegestaan;
- vooraf online reserveren is noodzakelijk (tussen twee evenementen wordt een
marge van een uur aangehouden);
- pas wanneer u de goedkeuring van uw reserveringsverzoek heeft ontvangen is de
reservering definitief;
- voor aanvang meldt u zich aan de servicebalie;
- de ruimte wordt door bibliotheekpersoneel voor u geopend;
- plaatsen extra meubilair of het verwijderen/verplaatsen van meubilair is niet
toegestaan;
- de muren, ramen, deuren en het meubilair mogen niet worden beplakt;
- toegang aan anderen verstrekken niet toegestaan;
- eten en drinken in de Boothzaal is niet toegestaan;
- catering kan alleen worden verzorgd door de cateraar van de UU en vindt plaats
in de foyer tegenover de Boothzaal, en binnen de tijd van uw reservering;
- u dient de Boothzaal en de foyer netjes achter te laten;
- na gebruik meldt u zich af bij de servicebalie, zodat een van onze medewerkers
de zaal met u kan controleren en afsluiten;
- de Universiteitsbibliotheek is niet aansprakelijk voor schade door diefstal,
beschadiging, vermissing of verlies van uw eigendommen in deze Boothzaal of uit
de foyer;
- de gebruiker van de Boothzaal is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van
deze ruimte, en is aansprakelijk voor eventuele schade die tijdens het gebruik
van de ruimte of na het onbeheerd/open achterlaten van de ruimte aan de
inventaris is toegebracht;
- bij het niet naleven van een van deze gebruiksvoorwaarden kunt u eventueel
worden uitgesloten van het gebruik van studiecabines, groepsruimtes en zalen
binnen de UB Utrecht;
- door het bevestigen van uw reserveringsaanvraag verklaart u zich akkoord met
deze gebruiksvoorwaarden.

