
Verklaring betreffende het gebruik van de masterkamer, HG03.732.

Na invulling en ondertekening van dit formulier, gelieve dit in te leveren bij Astrid Linssen of Greta
Oliemeulen op het secretariaat Wiskunde (kamer HG03.708). Als er een werkplek beschikbaar is,
dan krijg je na betaling van 20 euro borg een sleutel van de masterkamer. Als er geen werkplek
beschikbaar is, dan kom je op een wachtlijst; je ontvangt dan bericht als er een plaats voor je vrij is.

Huishoudelijke regels m.b.t. het gebruik van de masterkamer

• De masterkamer is beschikbaar op werkdagen tijdens kantooruren (8:00 tot 18:00). In verband met
de beperkte toegang van het gebouw buiten kantoortijden, kan deze kamer niet ’s avonds of in het
weekend worden gebruikt.

• De studenten die in de masterkamer werken, zijn zelf verantwoordelijk voor de goede gang van
zaken. De kamer is bedoeld als een rustige werkplek. Studenten die overlast bezorgen aan mede-
studenten of aan medewerkers op de naburige kamers, zal resoluut de toegang tot de masterkamer
ontzegd worden. Er zijn geen vaste computers op deze kamer; daarvoor kun je terecht in een van
de computerruimtes. Wel kan je je eigen laptop of tablet computer meenemen, zolang het gebruik
hiervan geen overlast veroorzaakt voor je medestudenten.

• Na voltooiing van je masterproject, of na afloop van de afgesproken termijn, lever je de sleutel van
de masterkamer weer in bij het secretariaat en ontvang je de borg retour. Je kunt in totaal maximaal
acht maanden aanspraak maken op een werkplek. Als er geen wachtlijst is, kan dit verlengd worden.

• Als je je plek in de masterkamer niet regelmatig gebruikt dan wordt je met klem verzocht je plaats
op te geven. Op die manier komt er een werkplek beschikbaar voor een andere student.

• Is er op de masterkamer iets defect, of wil je iets rapporteren, meldt het dan bij het secretari-
aat. (Astrid Linssen en Greta Oliemeulen, kamer HG03.708. Email: maths@math.ru.nl, telefoon 36
52985/52986.)

Contactgegevens student

Voor- en achternaam:

Studentnummer:

Adres:

Emailadres:

Telefoon (bij voorkeur mobiel):

Gewenste ingangsdatum gebruik masterkamer:

Hoofdbegeleider:

Indien de hoofdbegeleider geen staflid is bij Wiskunde aan de RU:

Verantwoordelijk staflid bij Wiskunde:
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Ondertekening door student

Ondergetekende student verklaart hierbij kennis genomen te hebben van de huishoudelijke regels met
betrekking tot het gebruik van de masterkamer en verklaart de masterkamer te zullen gebruiken in
overeenstemming met deze regels.

Datum:

Handtekening:

Ondertekening door begeleidend staflid

Datum:

Handtekening:

Het volgende gedeelte in te vullen door een van de secretaresses

Ontvangst van 20 euro borg

Datum:

Borg ontvangen door:

Nummer van de sleutel:
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