
huisregels 
SPARK 
Makers Zone 
 
 
 
 
 
 
1. Iedere bezoeker houdt zich aan de gestelde veiligheids-

eisen en huisregels van SPARK Makers Zone. 

 
2. Iedere maker tekent de veilig werken verklaring en is 

verantwoordelijk voor zijn eigen aansprakelijkheids-
verzekering. 

 
3. Iedere maker is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen 

veiligheid en draagt mede zorg voor een ander. Elke 
maker is zelf verantwoordelijk voor personen die hij of 
zij meeneemt naar de SPARK Makers Zone. 

 
4. Iedere bezoeker dient gehoor en opvolging te geven 

aan de instructies van het personeel van SPARK Makers 
Zone. 

 
5. Machines en werkplekken dienen na ieder gebruik veilig 

en schoon te worden achtergelaten. Elke maker draagt 
te allen tijde verantwoordelijkheid voor spullen en 
omgeving. 

 
6. Onveilige situaties moeten direct gemeld worden bij de 

labbeheerder. 

 
7. Voor eerste hulp dient de maker zich altijd direct te 

wenden tot de labbeheerder. 

 
8. Het is niet toegestaan spullen zoals sleutels, laptops 

en/of gereedschappen te pakken uit afgesloten ruimtes 
of kasten. 

 
9. Eten en drinken is alleen toegestaan in de publieke zone 

binnen SPARK Makers Zone 

12. Machines kunnen tot maximaal 2 weken van tevoren 
gereserveerd worden. 

 
13. De labbeheerder bepaalt wanneer een begeleidingsuur 

in gaat. 

 
14. De labbeheerder is bevoegd om werk van een maker 

uit de machine te halen buiten de door de maker 
gereserveerde tijden. 

 
15. De labbeheerder is te allen tijde bevoegd om werk en 

materialen te verplaatsen. 

 
16. Elke maker is verplicht te melden wanneer een machine 

niet naar behoren werkt. 

 
17. Zelf meegenomen elektrisch gereedschap door makers 

dient gekeurd te zijn. 

 
18. Eigen materiaal is ook eigen verantwoordelijkheid. 
 
19. Het is niet toegestaan om de veiligheidsmaatregelen 

voor de bediening van de machines te omzeilen of aan 
te passen. 

 
20. Het dragen van de juiste persoonlijke beschermings-

middelen (PMB’s) is verplicht. De veiligheidsiconen in de 
Makers Zone en op de betreffende machines geven dit 
aan. Hiernaast is het: 
- niet toegestaan om handschoenen te dragen 

tijdens werkzaamheden met machines; 
- verplicht lang haar tijdens het werken met machines in 

een staart/knot te dragen; 
- verplicht bij werkzaamheden met machines kleding

10. Alleen de labbeheerder kan toestemming verlenen om 
zelfstandig gebruik te maken van een machine. 

 
11. Machines mogen alleen gebruikt worden door makers 

die hiervoor de werk- en machine instructie hebben 
gevolgd. 

aansluitend te dragen en zijn loshangende voorwerpen 
niet toegestaan (sjaals, ketting, ringen); 

- verplicht in Hal 2 werkschoenen te dragen buiten de 
oranje lijnen. 


