Huisregels voor opslagdepot “Pröttel”
Studentenverenigingen van de Universiteit Twente kunnen het opslagdepot “Pröttel”, hierna
te noemen “depot” en eigendom van de Universiteit Twente, aan de Witbreuksweg voor
stalling van voertuigen gebruiken. Daarbij gelden voor de gebruikers de volgende huisregels.
Gebruikers dienen respectvol met het depot en de gestalde spullen van anderen om te
gaan.
Het is slechts toegestaan voertuigen/wagens/materiaal te stallen die eigendom zijn van de
betreffende studentenvereniging. Stallen van privévoertuigen is niet toegestaan
Het is uiteraard ten strengste verboden te roken en vuur te maken.
Bij overhandiging van de sleutel van de toegangspoort wordt altijd een legitimatiebewijs
en studentenkaart gevraagd.
Rapporteer schade aan het opslagdepot en andere onrechtmatigheden bij de beveiliging
Universiteit Twente.
Bij diefstal en/of beschadiging van bezit van anderen wordt aangifte gedaan bij de
beveiliging van de Universiteit Twente en bij de politie.
Aan het begin van elk collegejaar dient de studentenvereniging die van het depot gebruik
maakt zich opnieuw bij de Campusmanager te melden.
Indien de studentenvereniging zich niet tijdig meld kan de vereniging/eigenaar verplicht
worden het voertuig af te voeren. De kosten hiervan worden verhaald op de
vereniging/eigenaar.
Bij aanmelden van voertuig/materiaal moet een formulier ingevuld worden. Het betreft
korte omschrijving voertuig/materiaal, eigenaar, contactpersoon, factuuradres voor
eventuele kostenverhalen en lijst met personen (naam, woonadres, mobiel telnr.) die de
toegangssleutel namens de vereniging mogen ophalen en/of plaatsen. De beveiliging van
de Universiteit Twente zal deze personen autoriseren via hun studentenkaart.
De sleutel voor toegang tot het depot kan opgehaald worden bij de beveiliging van de
Universiteit Twente. Na gebruik moet deze daar ook weer z.s.m. ingeleverd worden.
Het stallen van de voertuigen/materiaal geschiedt geheel op eigen risico. De Universiteit
Twente is nimmer aansprakelijk voor diefstal, verlies of tenietgaan van, noch voor diefstal
uit, noch voor welke (andere) schade dan ook aan een (motor)voertuig en/of aan de zich
daarin of daarop bevindende voorwerpen. Evenmin wordt aansprakelijkheid aanvaard
voor de gevolgen van een ongeval van, noch voor letsel- of andere schade, van welke
aard ook, gevolg- en/of bedrijfsschade daaronder begrepen van en/of aan een gebruiker,
zijn of haar mede-inzittenden, de eigenaar van het (motor)voertuig en/of personen, die
zich bevinden in het depot.
De Campusmanager behoudt zich te allen tijde het recht voor om een
studentenvereniging de toegang tot het opslagdepot te ontzeggen.
Het is niet toegestaan toxische, ontvlambare of gevaarlijke stoffen, aan bederf
onderhevige en/of sterk geurende zaken of levende have in de opslagruimte op te slaan

of te laten verblijven. Opslag van wapens, medicijnen, drugs en illegale goederen is niet
toegestaan.
Na het verlaten van het depot dient de gebruiker de ruimte schoon en afgesloten achter te
laten. Het afvoeren van vuil en afval is verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Elk voertuig en/of materiaal dient duidelijk zichtbaar voorzien te zijn van een kaart waarop
de naam (inclusief telefoonnummer) van de vereniging/eigenaar staat vermeld.
Het is niet toegestaan om op het depot klusjes of werkzaamheden te verrichten aan het
voertuig. Het depot is slechts een standplaats en geen werk of klusplaats.
Zorg dat andere gebruikers en omwonenden geen hinder ondervinden:
· zet de motor van voertuig uit als deze stilstaan;
· voer uw afval af;
· geen geluidsoverlast.

