Werkplaats Reglement
Open Werkplaats Manu Forti
Aan het gebruik van machines en gereedschappen van de Werkplaats zijn de volgende bijzondere voorwaarden
verbonden. Dit reglement is een aanvulling op de Algemene Voorwaarden Open Werkplaats Manu Forti.

















Alleen wanneer Opdrachtgever is ingeschreven bij de Werkplaats mag hij gebruik maken van de betreffende machines
en gereedschappen.
Voor ingebruikname van de Werkplek dient de Gebruiker zich te melden bij de beheerder en aan te geven welke
werkzaamheden hij komt verrichten en met welke machines en gereedschappen dit gedaan gaat worden.
Indien Gebruiker niet of onvoldoende bekend is met de werking, gebruiksvoorschriften of veiligheidsvoorschriften
van een machine, zulks ter beoordeling van de beheerder van de Werkplaats, dan dient hij per te gebruiken machine
eerst een cursus of instructie te volgen.
Na gebruik van de machines dienen deze direct uitgezet te worden en wordt de machine, inclusief de vloer, opgeruimd
en bezemschoon achtergelaten.
Het is niet toegestaan andere machines te gebruiken dan de machines die bij de Werkplaats horen.
De Werkplek wordt enkel gebruikt door Gebruiker. Het is Gebruiker niet toegestaan de Werkplek onder te verhuren
of aan anderen in gebruik te geven.
Het is Gebruiker wel toegestaan om met één derde op een Werkplek gelijktijdig werkzaamheden te verrichten, mits
deze derde 18 jaar of ouder is. Gebruiker is verplicht om de derde te wijzen op de huisregels van de Werkplaats zoals
aanwezig op de Werkplek en zoals weergegeven in dit Reglement. Gebruiker is voorts aansprakelijk voor schade die
ontstaat door handelen en/of nalaten van de derde in de Werkplaats.
Er mogen geen materialen en/of werkstukken worden achtergelaten in de Werkplaats. In overleg is tegen geringe
vergoeding wel de mogelijkheid aanwezig voor tijdelijke opslag van materiaal en werkstukken.
Voor het verwerken van gebruikt hout dient vooraf nadrukkelijk toestemming te worden verkregen van de beheerder.
Uitsluitend schoon houtafval mag worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
Het is niet toegestaan om benzine, thinner, terpentine of andere oplosmiddelen te gebruiken voor het reinigen van uw
handen of andere doeleinden.
Schade aan machine(s) en/of gereedschap dient Gebruiker direct te melden aan de beheerder. Indien en voor zover
deze schade te wijten is aan oneigenlijk of ondeskundig gebruik van Gebruiker zal deze worden verhaald op de
Gebruiker.
In de Werkplaats zijn huisdieren niet toegestaan.
Het is Gebruiker niet toegestaan te eten, te drinken en te roken in de Werkplaats.
Gebruikers onder invloed van alcohol of drugs wordt de toegang tot de Werkplaats ontzegd.

Gebruiker verklaart met zijn ondertekening dit Reglement en de Algemene Voorwaarden te kennen en dat hij:









Datum

weet de machines en gereedschappen geheel voor eigen risico te gaan gebruiken.
bekend is met de gebruiks- en veiligheidsvoorschriften van de te gebruiken machines en gereedschappen.
bij het gebruik van de machines onverkort de aanwijzingen van de beheerder zal opvolgen.
zich voor aanvang van zijn werkzaamheden op de hoogte heeft gesteld waar de nooduitgangen, de
brandblusvoorzieningen en de EHBO kist zich bevinden.
geadviseerd werd de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) te gebruiken, evenals veiligheidsschoenen
(S3) te dragen.
een setje (PBM) bestaande uit oorkap, veiligheidsbril en stofmasker te koop kreeg aangeboden.
in geen enkel geval veiligheidsvoorzieningen van de machines zal verwijderen of “overbruggen”.
in het bezit te zijn van een geldige WA verzekering.

Handtekening Gebruiker

