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TEN GELEIDE 

Dit zijn de huisregels van de Universiteit Twente. Deze regels zijn bedoeld om orde, netheid en 
veiligheid te waarborgen en zijn van toepassing op alle personen op de campus van de 
Universiteit Twente. 
 
Deze regels zijn een naslagwerk en daarom in alfabetische volgorde opgesteld.  
 
Voor aanvullende informatie over de dienstverlening van Campus & Facility Management kun je 
terecht op www.utwente.nl/cfm.  
 

https://www.utwente.nl/cfm
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1  ALGEMENE HUISREGELS CFM 

1.1 Aansprakelijkheid 
Schade: 
De Universiteit Twente kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal van, beschadiging aan 
of vermissing van goederen. (binnen de gebouwen en op het campusterrein). 
 
Naleving huisregels: 
1. De faculteiten en diensten zijn verantwoordelijk voor de naleving van de regels.(De 

huisregels gelden voor alle personen op de campus en in de gebouwen. De faculteiten en 
diensten zijn verantwoordelijk en zien toe op de nalevering hiervan.  

2. (Campus en Facility Management ziet toe op de naleving van de regels.) 
3. De consequenties van het (frequent) overtreden van de huisregels zullen aan de betrokken 

partij(en) worden medegedeeld. 
4. Boetes die door Justitie of andere toezichthoudende instanties (ook de Arbeidsinspectie) 

aan de Universiteit Twente worden opgelegd, door het niet naleven van de nationale wet- 
en regelgeving, zullen bij de faculteit/dienst of bezoeker van het terrein in rekening worden 
gebracht.  

1.2 Alcohol- en drugsgebruik 
Het is niet toegestaan om drugs te gebruiken. Het nuttigen van alcoholhoudende dranken mag 
enkel in bepaalde horecagelegenheden op de campus of bij activiteiten van studieverenigingen. 
Voor deze laatste activiteiten geldt de richtlijn alcohol. 

1.3 Afval en milieu 
De UT is een organisatie met een duurzame bedrijfsvoering. Een goede afvalverwerking is hier 
een onderdeel van. Houd omtrent afval de volgende regels in acht: 
Afval dient gescheiden gedeponeerd te worden in de daarvoor bestemde afvalplekken.  
De afvalbakken buiten de gebouwen zijn alleen bestemd voor klein- en zwerfvuil. 
Het is verboden vuil op de campus te dumpen. 
 
Lees de afvalstoffenregeling (in pdf) op de Duurzaamheidspagina: utwente.nl/duurzaamheid. 

1.4 Bezoekers van de UT 
Bezoekers van de universiteit dienen zich bij de Servicedesk van het gebouw te melden. 

1.5 Calamiteiten en ontruiming 
In het geval van een calamiteit (ongeval, brand of een andere gevaarlijke situatie) in en/of 
rondom de gebouwen van de UT, moet onmiddellijk het alarmnummer van de UT 053 – 489 
2222 gebeld worden. Bij het horen van het ontruimingssignaal dient iedereen het gebouw te 
verlaten. 
 
Neem bij ontruiming de volgende regels in acht: 
 Sluit ramen en deuren. 
 Gebruik de nooduitgangen. 
 Maak bij het verlaten van het gebouw gebruik van de trap, niet de lift. 
 Volg aanwijzingen van de bhv’ers en hulpdiensten (brandweer, politie etc.). 
 Verzamelen op het verzamelpunt dat aangegeven staat op de calamiteiteninstructie. 
 

https://www.utwente.nl/nl/producten-diensten/product/p1100454/richtlijnen-alcohol
https://www.utwente.nl/nl/cfm/ontdek/duurzaamheid/milieu/regelingen/regeling_afvoer_afval.pdf
https://www.utwente.nl/duurzaamheid


CAMPUS & FACILITY MANAGEMENT -  VERSIE 1.0 
 

 

HUISREGELS TWENTE PAGINA 6 

1.6 Cameratoezicht 
Met behulp van cameratoezicht wordt beeldinformatie geregistreerd. Deze registratie geschiedt 
met het doel de onbevoegde beïnvloeding van de bedrijfsactiviteiten een halt toe te roepen of 
aan het licht te brengen en om toezicht te houden op de naleving van de gedrags- en 
gebruiksregels binnen de UT. 
 
Hier vind je het volledige reglement Cameratoezicht Universiteit Twente (in pdf). 

1.7 Collegezalen 
Om te zorgen dat de zalen voor een ieder optimaal gebruikt kunnen worden, zijn alle zalen 
voorzien van huisregels incl. plattegrond van het meubilair. 
 
 Niet eten en drinken in de zalen 
 Ruim je eigen rommel op 
 Borden wissen 
 Deuren en ramen sluiten 
 Verlichting en apparatuur indien mogelijk uitschakelen 
 Het meubilair terug zetten in de originele opstelling 
 Sleutels en hulpmiddelen retourneren aan de Servicedesk 

1.8 Communicatie uitingen op de campus 
Er is een grote behoefte om op de campus evenementen te communiceren en de eigen eenheid 
te profileren. Gebouwgevels, spandoeken en andere communicatiemogelijkheden op de campus 
kunnen - mits zij in huisstijl worden uitgevoerd - bijdragen aan de identiteit en de profilering van 
de Universiteit Twente.  
We bieden op de campus diverse mogelijkheden om een evenement of boodschap aan te 
kondigen zodat de gehele UT gemeenschap en de bezoekers op de hoogte zijn van de 
aankondiging. In de Producten- en dienstencatalogus vind je meer informatie over verschillende 
presentatiemiddelen voor binnen en buiten die je kunt inzetten.   
 
In de Richtlijnen en procedures communicatie-uitingen op de campus staat beschreven wat de 
mogelijkheden zijn voor de aanvraag van nieuwe communicatie-uitingen op de campus. 

1.9 Dakprotocol; werken op het dak 
Valgevaar en de luchtafvoer van (chemische) laboratoria vormen een aanmerkelijk risico bij het 
werken op daken. Mensen moeten veilig hun werk kunnen doen. Op de UT zijn alle daken 
geïnventariseerd op risico’s en waar nodig voorzien van dakbeveiliging om het werken op daken 
veiliger te maken. Het is noodzakelijk om duidelijke afspraken en procedures te volgen om te 
borgen dat het ook veilig blijft om op daken te werken. 
 
Voor regels van het betreden van daken van UT gebouwen lees je het Dakprotocol. 

1.10 Dieren 
Huisdieren zijn niet toegestaan binnen de gebouwen van de UT. Uitzonderingen zijn 
blindengeleidehonden en speciaal getrainde honden voor personen met een functiebeperking 
(SOHO-honden). 

1.11 Diefstal en inbraak 
Meld diefstal en/of inbraak altijd bij de Beveiliging van de UT en doe aangifte bij de politie. 
Diefstal en inbraak voorkom je door bij het verlaten van een ruimte eigendommen op te bergen 
en ramen en deuren te sluiten.  

https://www.utwente.nl/nl/cyber-safety/cybersafety/wetgeving/cameratoezicht.pdf
https://www.utwente.nl/nl/producten-diensten/product/p809029/communicatiemiddelen-promotieactiviteiten-op-de-campus
https://www.utwente.nl/nl/producten-diensten/product/p928269/richtlijnen-en-procedures-communicatie-uitingen-op-de-campus
https://www.utwente.nl/nl/producten-diensten/product/p315737/dakprotocolwerken-op-het-dak
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1.12 Dupliceren van sleutels en/of toegangspassen 
Persoonlijk verstrekte sleutels en/of toegangspassen zijn niet overdraagbaar en mogen niet 
worden gedupliceerd. Bij misbruik wordt de kaarthouder/sleutelhouder aansprakelijk gesteld. 
 

1.13 Electrische apparaten 
Om de (brand)veiligheid te waarborgen en storingen te voorkomen wordt het gebruik van eigen 
elektrische apparaten op de werkplek niet toegestaan. 
 

1.14 Eten en drinken 
Het is niet toegestaan te eten en drinken in de collegezalen en de Universiteitsbibliotheek.  
 

1.15 Feesten en activiteiten 
In het protocol Feesten & Activiteiten staat aangegeven welke acties nodig zijn indien een feest of 
activiteit op de campus wordt georganiseerd. Bij (studenten)feesten mag de muziek niet buiten 
de campus hoorbaar zijn. 
 

1.16 Fietsen(stallingen) 
Fietsen moeten in de fietsenstallingen of rekken worden geplaatst zoals op de verschillende 
informatieborden aangegeven. Verder geldt op de gehele campus een fietsparkeerverbod, dat houdt in dat 
parkeren van fietsen alleen toegestaan is binnen de daarvoor bestemde vakken of rekken. Controle daarop 
vindt plaats door de UT of door een door de UT aangewezen partij.  

1. Fietsen die al geruime tijd in de stallingen of vakken staan worden gelabeld. Op het label staat een 
datum en het verzoek de fiets mee te nemen. Staat de gelabelde fiets er na 6 weken nog dan wordt deze 
verplaatst naar een afgesloten ruimte op de UT. Na nogmaals zes weken wordt de fiets vernietigd. 

2. Foutgeparkeerde fietsen worden gelabeld en verplaatst naar de fietsenstalling bij de Spiegel. Is de fiets 
na 6 weken niet opgehaald dan wordt deze verplaatst naar een afgesloten ruimte op de UT en na 
nogmaals zes weken vernietigd. 

1.17 Gebruik van gangen 
In verband met veiligheid en toegankelijkheid is het niet toegestaan om zonder toestemming van 
Campus & Facility Management goederen of meubilair in de gangen te plaatsen. Heb je wensen 
op dit gebied neem dan contact op met de Servicedesk van het gebouw. 
 

1.18 Gevonden voorwerpen 
Gevonden voorwerpen worden drie maanden bij de Servicedesk van het betreffende gebouw 
bewaard. Bij het verlopen van de periode worden de voorwerpen vernietigd, aan een goed doel 
geschonken of afgeleverd bij de Gemeente Enschede. 
 

1.19 Groepsbijeenkomsten buiten kantooruren 
Wie buiten kantooruren in een UT-gebouw een groepsbijeenkomst van meer dan 20 personen 
wil organiseren, moet zich houden aan enkele regels voor het centraal aanmelden van de 
bijeenkomst en de verplichte aanwezigheid van receptie en bedrijfshulpverlening (BHV). Meer 
informatie. Iedere bijeenkomst buiten kantooruren van meer dan 20 personen, in of nabij UT 
gebouwen, moet vooraf worden aangemeld door de organiserende partij. Via 
deze webapplicatie kun je je bijeenkomst aanmelden. 
 

https://www.utwente.nl/nl/producten-diensten/product/p932651/protocol-feesten-en-activiteiten
https://www.utwente.nl/en/cfm/organization-contact/
http://www.utwente.nl/fb/reserveringen/evenement/
http://www.utwente.nl/fb/reserveringen/evenement/
https://www.utwente.nl/campus/organisatie/bijeenkomst-en-of-bhv-melden/
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1.20 Interne verhuizingen 
Alle verhuizingen op de UT worden geregeld via Campus & Facility Management. Het aanmelden 
van een verhuizing kan bij de Servicedesk of de Facilitair Teamleider van het gebouw. 
 

1.21 Lockers 
Diverse gebouwen beschikken over lockers. Voor vragen neem contact op met de Servicedesk van het 
betreffende gebouw.  
 

1.22 Meenemen of verplaatsen van materialen/apparatuur 
Het is niet toegestaan om materialen/apparatuur van de Universiteit te verplaatsen of mee te 
nemen. Dit mag alleen na toestemming van de beheerder van de apparatuur middels een 
begeleidende brief.  
 

1.23 Mobiele telefoons 
Bij ruimten waar het gebruik van een mobiele telefoon niet is toegestaan, staat dit aangegeven.  
 

1.24 Ongewenst gedrag 
Ervaar je ongewenst gedrag van personen om de campus, neem dan direct contact op met de 
Beveiliging via telefoonnummer 053 – 489 2134.  
 

1.25 Openingstijden 
De standaard openingstijden van alle UT gebouwen zijn van 8.00 tot en met 18.00 uur. Alle 
(afwijkende) openingstijden per gebouw zijn te vinden op www.utwente.nl/cfm. 
 

1.26 Opnames maken 
Zonder toestemming vooraf is het niet toegestaan om  beeld- en of geluidsopnames te maken. Hiervoor 
dien je contact op te nemen met Marketing & Communicatie via info@utwente.nl. 
 

1.27 Parkeerplaatsen 
Op de gehele campus geldt een parkeerverbod, dat houdt in dat het parkeren van auto’s en andere 
gemotoriseerde voertuigen alleen toegestaan is binnen de daarvoor bestemde vakken. Controle daarop 
vindt plaats door Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s).  Boetes worden uitgeschreven volgens de 
Nederlandse wet- en regelgeving. 
 

1.28 Reclame en wandversieringen 
Om te zorgen dat muren, deuren en het meubilair niet worden beschadigd, mogen er geen posters op 
worden geplakt. Uitzonderingen zijn de posterrails die speciaal hiervoor zijn geplaatst. Meer informatie is te 
vinden in het Plakbeleid van de UT (in het Engels). 
 

1.29 Reserveringen en evenementen 
Alle evenementen (klein en groot), zowel binnen als buiten de reguliere openingstijden, moeten worden 
aangemeld. Ruimten reserveren kan alleen via het Reserveringsbureau, evenementen worden via het 
Evenementenbureau georganiseerd. 
 

http://www.utwente.nl/fb/diensten_abc/op_alfabet/tuv/verhuizingen/
https://www.utwente.nl/cfm
mailto:info@utwente.nl
https://www.utwente.nl/nl/producten-diensten/product/p914313/plakbeleid-in-gebouwen
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1.30 Roken 
De gehele campus van de UT, exclusief het woongebied, is per 30 maart 2020 rookvrij. Meer informatie is 
te vinden via Rookvrije Campus. 
 

1.31 Rollerskates, skeelers, skateboarden etc. 
Rollerskates, skeelers, skateboarden etc. zijn in alle gebouwen van de UT verboden. 
 

1.32 Segways en andere elektronische vervoersmiddelen 
Het gebruik van een segway in een gebouw is enkel toegestaan tot de locatie waar de segway opgeladen 
dient te worden. Voor overige verplaatsingsdoeleinden is het gebruik van de segway in de gebouwen niet 
toegestaan. Alle overige elektrische vervoersmiddelen zijn niet toegestaan in de gebouwen van de UT. 
 

1.33 Servicedesk 
De Servicedesk is het eerste aanspreekpunt voor medewerkers en bezoekers in een gebouw. De 
Servicedesk beantwoordt vragen en klachten en je kunt hier storingen en defecten melden.  
 

1.34 Slagbomen 
Wil je toegang tot het UT terrein via de slagbomen? Ga naar de Universiteit Twente’s Service Portal en vind 
meer informatie in het Engels: https://www.utwente.nl/en/service-portal/campus/campus-security-
service/barrier-pass-for-campus-access.  
 

1.35 Toegang & autorisatie 
Toegang: 
Tijdens de reguliere openingstijden zijn de gebouwen voor iedereen toegankelijk. De UT heeft het recht om 
op UT-passen te controleren en op basis hiervan eventueel personen de toegang te weigeren. Toegang 
buiten reguliere openingstijden kan alleen door middel van autorisatie. In enkele gebouwen zijn er delen 
waar men ook tijdens reguliere openingstijden autorisatie voor nodig heeft. 
 
Bij vermissing/verlies/diefstal van de toegangspas moet dit direct bij de beveiliging gemeld worden. De 
kaart wordt meteen geblokkeerd. 
 
Aanvraag autorisatie: 
Meer informatie over het aanvragen van toegangsauthorisatie binnen en buiten kantoortijden is 
beschikbaar in het Engels via: https://www.utwente.nl/en/service-portal/campus/campus-security-
service/building-access-authorisation-during-and-outside-office-hours.  
 
Belangrijk: 
Het meenemen van een bezoeker is mogelijk, maar dient vooraf aangemeld te worden bij de Beveiliging. 
De pashouder is verantwoordelijk voor de naleving van de huisregels door de bezoeker.  
 

1.36 Vissen op het terrein 
Visvergunningen voor de campusvijvers worden alleen verleend aan medewerkers en studenten van de 
universiteit. 
 

https://www.utwente.nl/campus/gebouwen-huisregels/rookbeleid/
https://www.utwente.nl/en/service-portal/campus/campus-security-service/barrier-pass-for-campus-access
https://www.utwente.nl/en/service-portal/campus/campus-security-service/barrier-pass-for-campus-access
https://www.utwente.nl/en/service-portal/campus/campus-security-service/building-access-authorisation-during-and-outside-office-hours
https://www.utwente.nl/en/service-portal/campus/campus-security-service/building-access-authorisation-during-and-outside-office-hours
http://www.utwente.nl/ut-kring/subverenigingen/Website%20Carperdiem/
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1.37 Werken in een besloten ruimte 
In diverse UT gebouwen zijn besloten ruimtes (o.a. kelders) aanwezig. De ruimtes zijn veelal plekken waar 
technische installaties van de gebouwen zich bevinden. Betreden van deze ruimtes is voor onderhoud, 
storingen, controle en installatiewerk af en toe noodzakelijk. Alleen Campus & Facility Management heeft 
toegang tot deze ruimtes en mag daar installaties (laten) plaatsen. Alleen in uitzonderlijke gevallen, daar 
waar geen goed alternatief voorhanden is, kan onder voorwaarden hier van afgeweken worden. 
 
Zie voor een nadere toelichting: regels voor het werken in besloten ruimten (in het Engels) 
 

1.38 Werkzaamheden door derden 
Alle werkzaamheden die op de campus van de UT worden uitgevoerd dienen te voldoen aan de 
veiligheidseisen die de UT stelt. Zie hiervoor het reglement ‘Veiligheid voor derden’. 
 

1.39 Lachgas 
Het gebruik van lachgas is bewezen een aanmerkelijk risico voor de gezondheid. Het is daarom niet 
toegestaan lachgas te gebruiken binnen de gebouwen of op het terrein van UT. De UT hanteert hierbij de 
regels uit APV art. 2:48a voor het campusgebied. 

Algemene Plaatselijke Verordening Gemeente Enschede: Artikel 2:48a Verkoop en gebruik van lachgas 

1. Onder lachgas wordt verstaan: (distikstofmonoxide, N2O), een anorganische verbinding van stikstof en 
zuurstof met als bruto formule N2O, waarvan de verkoop en het gebruik - al dan niet in combinatie met 
gaspatronen, ballonnen, (slagroom)spuiten of een tank - voor recreatieve doeleinden plaatsvindt. 

2. Het is verboden op openbare plaatsen en in voor publiek openstaande gebouwen lachgas te gebruiken 
als dit gepaard gaat met gedragingen die de openbare orde verstoren, het woon- en leefklimaat aantasten 
of anderszins overlast veroorzaken. 

3. Het is verboden op openbare plaatsen en in voor publiek openstaande gebouwen lachgas te gebruiken, 
voorbereidingen daartoe te verrichten of al dan niet tegen betaling aan te bieden.  

 
 

https://www.utwente.nl/en/cfm/services-abc/product/p914349/working-in-a-confined-space
https://www.utwente.nl/nl/producten-diensten/product/p918135/veiligheid-voor-derden
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2 REGELS AANGAANDE GEBOUWENONDERHOUD 

2.1 Gehuurde ruimte 

2.1.1 Vloerbedekking 
Campus & Facility Management zorgt ervoor dat de vloerbedekking in goede staat is bij het 
aangaan van een huurcontract van een bepaalde ruimte. Tijdens de huurperiode is Campus & 
Facility Management verantwoordelijk voor het in goede staat houden van de vloerbedekking 
door middel van schoonmaak en onderhoud. De huurder dient meubilair te gebruiken waarvan in 
alle redelijkheid mag worden aangenomen dat deze zo min mogelijk verbruikssporen achter laat 
op de vloerbedekking.   

2.1.2 Wandafwerking 
Campus & Facility Management zorgt ervoor dat de afwerking van de wanden in goede staat is 
bij het aangaan van een huurcontract van een bepaalde ruimte. Tijdens de huurperiode is de 
huurder verantwoordelijk voor het in een goede staat houden van de wandafwerking.  

2.1.3 Verlichting 
Plafondverlichting hoort bij de ruimte en daar draagt Campus & Facility Management dan ook de 
zorg voor. Alle overige verlichtingsbronnen, zoals werkplek- en sfeerverlichting, komen voor 
rekening van de huurder. 

2.1.4 Inrichting 
De huurder is verantwoordelijk voor de inrichting van de ruimte. Denk hierbij aan meubilair, 
binnen zonwering,  bureaulamp, whiteboard etc. 

2.1.5 Technische inrichting 
Aanschaf, onderhoud en vervanging van de technische inrichting komen op rekening van de 
huurder (bijv. zuurkasten). Dit geldt niet voor de gebouwgebonden installaties. 
 

2.2 Gebouwgebonden installaties 
De technische installaties die bij de gebouwen horen zoals het klimaatsysteem, het elektrisch 
systeem, perslucht, warm en koud water, waterontharding en het centraal proceskoelsysteem, 
worden onderhouden door Campus & Facility Management. Dat geldt niet voor de inrichting en 
de installaties van de gebruikers. Het gasdistributiesysteem ten behoeve van onderzoek is zo’n 
gebruikersinstallatie. Het onderhoud van gebruikersinstallaties en inrichting wordt bekostigd door 
de gebruikers. Campus & Facility Management kan dit onderhoud op verzoek wel verzorgen. 
 

2.3 Ruimtetarief (RT-codes) 
Campus & Facility Management verhuurt de gebouwen aan de faculteiten en diensten. Voor de 
verhuurde ruimten wordt een prijs berekend die afhankelijk is van de ruimtetarief code (RT-code) 
die geldt voor de betreffende ruimte. De RT-code wordt berekend aan de hand van de 
bouwkundige eigenschappen van de ruimte, de aanwezige elektrotechnische installatie en de 
werktuigbouwkundige installatie. 
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2.4 Verkeersruimten 

2.4.1 Gangen 
Hier mogen geen meubilair of andere obstakels permanent worden geplaatst. Bij tijdelijke 
plaatsing melden bij de Servicedesk en zorgen dat (vlucht)wegen en brandblussers/haspels vrij 
blijven. Dit geldt ook voor de nooddeuren, normale doorgangen en de trappenhuizen. 
 

2.4.2 Open ruimten  
In op de gangen aansluitende open ruimten, mogen zaken als meubilair, kasten, vitrines, 
reclame uitingen en dergelijke slechts in overleg met Campus & Facility Management geplaatst 
worden. 
 

2.4.3 Signatuur faculteit, instituut of organisatie 
De gebouwen worden ontworpen en ingericht voor onderwijs en onderzoek van de universiteit. 
De signatuur van de faculteit, instituut of onderzoeksgroep wordt niet in de architectuur tot uiting 
gebracht. Zo ook niet de vaste inrichting.  
 
Posters of beeldschermen aan wanden en losstaande vitrines zijn in overleg met het Campus & 
Facility Management mogelijk. 
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