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GEBRUIKERSOVEREENKOMST	  
	  
Deze	  gebruikersovereenkomst	  heeft	  betrekking	  op	  het	  kosteloze	  gebruik	  van	  de	  lobby	  
van	  Het	  Nwe	  Faxx,	  gelegen	  aan	  de	  Tivolistraat	  50-‐52	  te	  Tilburg	  
	  
Onderstaande	  gebruiker	  
	  
	  
Bedrijfsnaam	  
	  

	  

	  
Naam	  *)	  
	  

	  

	  
Mobiel	  tel.nr	  *)	  
	  

	  

	  
E-‐mail	  adres	  *)	  
	  

	  

*)	  verplichte	  gegevens	  
	  
Verder	  te	  noemen	  “Gebruiker”	  verklaart	  akkoord	  te	  gaan	  met	  de	  volgende	  
gebruiksregels	  voor	  het	  kosteloze	  gebruik	  van	  de	  Lobby	  van	  Het	  Nwe	  Faxx:	  
	  

1. De	  ruimte	  is	  alleen	  om	  te	  werken	  en	  te	  ontmoeten.	  Het	  is	  niet	  de	  bedoeling	  om	  de	  
ruimte	  recreatief	  te	  gebruiken.	  

2. Het	  (kosteloze)	  gebruik	  van	  de	  werkplek	  is	  voorbehouden	  aan	  personen	  die	  
flexibel	  werken	  waaronder	  bijvoorbeeld	  ZZP'ers	  of	  eenmanszaken.	  Het	  is	  niet	  
toegestaan	  om	  de	  werkplek	  structureel	  als	  vaste	  kantoorlocatie	  voor	  
ondernemingen	  met	  meerdere	  medewerkers	  te	  gebruiken.	  Zodra	  de	  indruk	  
ontstaat	  dat	  de	  werkplek	  als	  kantooradres	  wordt	  ingezet	  kan	  de	  toegang	  tot	  de	  
lobby	  worden	  ontzegd.	  

3. Iedereen	  die	  aan	  het	  juiste	  profiel	  voldoet	  mag	  kosteloos	  gebruik	  maken	  van	  de	  
lobby	  van	  Het	  Nwe	  FAXX.	  Er	  kunnen	  echter	  geen	  verdere	  rechten	  hieraan	  worden	  
ontleend.	  

4. Het	  gebruik	  van	  het	  WIFI	  netwerk	  is	  op	  basis	  van	  fair	  use	  en	  wordt	  verstrekt	  bij	  
het	  ondertekend	  inleveren	  van	  dit	  formulier.	  Bij	  oneigenlijk	  gebruik	  
(downloaden,	  expliciete	  content,	  video	  gebruik,	  etc)	  wordt	  het	  betreffende	  
apparaat	  waarmee	  de	  overtreding	  wordt	  begaan	  voorgoed	  afgesloten	  van	  het	  
netwerk.	  

5. Van	  gebruikers	  wordt	  verwacht	  dat	  ze	  een	  rol	  spelen	  in	  de	  sociale	  controle	  die	  
nodig	  is	  om	  de	  werkplekken	  plezierig	  te	  houden.	  Zie	  je	  iemand	  die	  iets	  kapot	  
maakt?	  Spreek	  hem/haar	  erop	  aan.	  Zie	  je	  iemand	  die	  niet	  voldoet	  aan	  het	  profiel?	  
Spreek	  hem/haar	  erop	  aan.	  

6. Het	  is	  alleen	  mogelijk	  om	  een	  flexibele	  werkplek	  te	  gebruiken	  met	  laptop.	  Er	  kan	  
geen	  vaste	  werkplek	  worden	  ingericht	  met	  een	  desktop.	  Spullen	  moeten	  iedere	  
dag	  worden	  meegenomen	  en	  mogen	  niet	  worden	  achtergelaten	  op	  de	  werkplek.	  

7. Bezoekers	  voor	  de	  werkplekken	  kunnen	  niet	  op	  terrein	  van	  Het	  Nwe	  FAXX	  
parkeren.	  Parkeren	  kan	  in	  de	  nabijheid,	  bijvoorbeeld	  in	  de	  013	  Tivoli	  
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parkeergarage.	  Fietsen	  dienen	  in	  de	  fietsenrekken	  bij	  013	  te	  worden	  geplaatst,	  
deze	  kunnen	  niet	  op	  het	  terrein	  worden	  geplaatst	  en	  niet	  tegen	  het	  hek	  rondom	  
Het	  Nwe	  FAXX.	  

8. De	  ruimte	  is	  geopend	  op	  werkdagen	  tussen	  9:00	  en	  17:00,	  tenzij	  één	  van	  de	  
huurders	  de	  ruimte	  reserveert	  voor	  een	  evenement.	  De	  data	  van	  dit	  evenement	  
worden	  kenbaar	  gemaakt	  op	  deze	  site	  onder	  het	  onderdeel	  “contact”.	  

9. De	  televisie	  in	  de	  boekenkast	  is	  bedoeld	  voor	  narrowcasting	  van	  OV	  
reisinformatie	  en	  gebouwinformatie	  als	  onderdeel	  van	  de	  BREEAM	  certificering.	  
Deze	  kan	  alleen	  door	  huurders	  van	  het	  gebouw	  als	  presentatie-‐mogelijkheid	  
worden	  ingezet.	  Gebruikers	  van	  de	  lobby	  kunnen	  de	  televisie	  niet	  gebruiken	  voor	  
presentatiedoeleinden	  

10. De	  werkplek	  moet	  na	  gebruik	  schoon	  /	  netjes	  worden	  achtergelaten.	  
11. Er	  is	  sprake	  van	  24/7	  camera	  toezicht	  van	  de	  lobby.	  Hiermee	  gaat	  de	  gebruiker	  

bij	  gebruik	  van	  de	  lobby	  akkoord.	  
12. Houd	  rekening	  met	  elkaar.	  Voer	  (lange)	  telefoongesprekken	  buiten	  of	  bij	  de	  

voorzijde	  van	  de	  lobby.	  
13. Roken	  is	  alleen	  toegestaan	  op	  de	  rookplek	  aan	  de	  achterzijde	  van	  het	  pand.	  

Sigaretten	  dienen	  in	  de	  daarvoor	  bestemde	  sigarettenbak	  te	  worden	  
gedeponeerd.	  

14. Alleen	  de	  lobby	  is	  vrij	  toegankelijk.	  Het	  overige	  gedeelte	  van	  het	  pand	  is	  alleen	  
toegankelijk	  voor	  huurders.	  

15. (Eigen)	  lunch	  in	  de	  lobby	  is	  toegestaan,	  mits	  de	  werkplek	  na	  de	  lunch	  netjes	  
wordt	  achtergelaten.	  

16. Het	  is	  niet	  geoorloofd	  voor	  gebruikers	  van	  de	  lobby	  om	  als	  vestigingsadres	  Het	  
Nwe	  FAXX	  op	  te	  geven.	  

17. Iedere	  bezoeker	  mag	  gebruik	  maken	  van	  het	  self	  service	  koffie/thee	  concept.	  Er	  
kan	  worden	  betaald	  met	  verschillende	  betaalmiddelen	  die	  NFC	  mogelijkheden	  
bieden	  waaronder	  bankpassen	  met	  een	  "wifi"	  teken	  en	  Apple	  Pay.	  Mocht	  het	  
koffieapparaat	  een	  storing	  vertonen,	  meldt	  dit	  dan	  via	  faxx@ivy-‐vastgoed.nl.	  	  

18. De	  pandeigenaar	  is	  niet	  verantwoordelijk	  voor	  vervreemding	  van	  eigendommen	  
van	  bezoekers.	  

19. In	  gevallen	  waarin	  deze	  voorwaarden	  niet	  voorzien,	  beslist	  de	  pandeigenaar.	  
20. Deze	  voorwaarden	  kunnen	  wijzigen,	  waarbij	  altijd	  de	  laatste	  voorwaarden	  van	  

toepassing	  zijn	  op	  het	  gebruik	  van	  de	  lobby.	  Een	  actueel	  overzicht	  van	  de	  
voorwaarden	  is	  beschikbaar	  op	  de	  website	  :	  nwefaxx.nl	  

	  
Voor	  akkoord,	  Tilburg,	  _____________________	  (datum)	  
	  
	  
	  
	  
	  
(handtekening)	  
___________________________________	  	  	  
De	  Gebruiker	  
	  
(naam)	  
___________________________________________________	  
	  
	  


