
Huishoudelijk Reglement
met betrekking tot het

gebruik van het Open Atelier

Toegang tot het atelier
1. Gebruik van het Open Atelier is enkel mogelijk na reservatie van (een) werkbeurt(en) via

www.ateliercirculer.be.
Indien er niet op voorhand gereserveerd werd en alle werkplaatsen bezet zijn, kan toegang tot
het atelier ontzegd worden.

2. Gebruik van het Open Atelier is enkel mogelijk na het volgen van een workshop
machineveiligheid of mits het aantonen van competentie daaromtrent.

3. Om te mogen werken met de machines, moet je eerst een lidmaatschap aangaan via
onze website. Deze is enkel geldig voor de gekozen duur en functioneert ook als je
lichamelijk ongevallenverzekering.

4. De werkruimte en de machines mogen enkel gebruikt worden in aanwezigheid van de
dienstdoende atelierverantwoordelijke.

5. Alvorens de werkbeurt aan te vatten dient men zich bij de atelierverantwoordelijke aan te
melden.

6. Bij een vermoeden van drugs- en/of alcoholgebruik kan de toegang tot de werkruimte
ontzegd worden.

Veiligheid
7. Het dragen van aansluitende kleding in de werkplaats is verplicht.

Lange haren dienen te worden opgebonden.
Het dragen van juwelen in de werkplaats is verboden.

8. Atelier Circuler vzw stelt de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking:
gehoorbescherming, beschermbrillen, veiligheidsschoenen, handschoenen, stofmaskers,
lashelmen en lashandschoenen, enkel voor gebruik in de werkruimte. Stofmaskers worden
aangerekend.
Het dragen van de juiste beschermingsmiddelen in de werkplaats is verplicht, maar een
eigen verantwoordelijkheid.

9. Bij alle verspanende werkzaamheden is het dragen van een veiligheidsbril verplicht.
10. Bij werkzaamheden die een geluidssterkte van 80dB(a) en meer genereren is het gebruik

van gehoorbescherming verplicht.
11. Bij werkzaamheden met tropisch hardhout en bij alle werken waarbij fijn stof vrijkomt is het

gebruik van een stofmasker sterk aangeraden.
12. Elke bewerking dient te worden uitgevoerd op de gepaste machine en op de correcte

manier.
Bij twijfel, raadpleeg de atelierverantwoordelijke voor de juiste instructies van de machines
alvorens deze te gebruiken.

13. Alvorens houtbewerkingen uit te voeren op de machines dient de gebruiker na te gaan
dat er geen metaal (verborgen vijzen, nagels, …) in het hout zit. In het atelier is een
metaaldetector beschikbaar.

14. Hout en kunststof mogen enkel bewerkt worden in het hout-gedeelte, metaal enkel in het
metaal-gedeelte.

15. Een EHBO-kist is aanwezig in de bureauruimte van de atelierverantwoordelijke. Bij ernstige
ongevallen waarbij er naar het ziekenhuis gereden wordt, voorziet de
atelierverantwoordelijke dat de juiste verzekeringspapieren worden meegenomen.
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Aan de slag
16. Van elke gebruiker wordt verwacht dat hij/zij/hun respectvol en zorgzaam omgaat met

het gereedschap en de machines, en uiteraard ook met de andere gebruikers.
Schade anders dan de te verwachten normale gebruiksslijtage kan ten koste vallen van
de gebruiker (foutief/zorgeloos gebruik).

17. Elke machine is aangesloten op de centrale stofafzuiging of kan op een mobiele stofzuiger
worden aangesloten. Gebruik hiervan is verplicht.
De afzuiging moet ingeschakeld zijn alvorens met de bewerking te beginnen.

18. Al het aanwezige gereedschap is er enkel voor gebruik in de werkplaats.
Gereedschap wordt niet uitgeleend.

19. De werkplaats beschikt over enkele transpalletten die gebruikt mogen worden met
toestemming.

20. De vorkheftruck en stapelaar mogen enkel door medewerkers van Atelier Circuler vzw
bediend worden, niet door leden.

21. Klein verbruiksmateriaal (lijm, vijzen, bitjes, snij- en schuurschijven, ...) zijn zelf aan te kopen,
sporadisch gebruik kan Atelier Circuler vzw voorzien.

22. Schuurpapier kan worden aangekocht bij de atelierverantwoordelijke.
23. Grondstoffen zoals hout en metaal kunnen gekocht worden in de Materialenbank.

Reststukken uit de zwarte tonnen mogen vrij gebruikt worden.
24. Houtafval wordt verzameld in de zwarte, ijzeren tonnen. Massief/onbewerkt hout wordt

gescheiden van behandeld/geverfd hout en plaatmateriaal.
25. Metaalafval wordt verzameld in het metaal-gedeelte op de daartoe voorziene plaats.

Nog bruikbare stukken worden terug in het metaal rek gelegd.
26. Nog bruikbare reststukken kunnen teruggebracht worden naar de Materialenbank.

Einde werkbeurt
27. Op het einde van de werkbeurt dienen al het materiaal en gereedschappen terug op

hun plaats gelegd te worden.
Het elektrisch handgereedschap dient in zijn oorspronkelijke kist te worden opgeborgen
en op de juiste plaats weggelegd.

28. De gebruikte plaats moet geveegd worden of met de stofzuiger stofvrij gemaakt.
29. Werkstukken of materiaal mogen na afloop van de werkbeurt niet in de werkplaats

achterblijven, tenzij in het opslaggedeelte en in overleg met de atelierverantwoordelijke.
Daarvoor zal dan een wekelijkse kost aangerekend worden.

En dan nog dit
30. Jassen, tassen, persoonlijke spullen worden steeds bij aankomst in de aparte ruimte

opgeborgen.
31. Nergens in de werkruimte mag gerookt worden.

Rokers kunnen enkel in de frisse buitenlucht aan hun trekken komen.
Zij ruimen er zelf hun peuken op.

32. Eten en drinken is enkel toegestaan in de daartoe voorziene ruimte, niet in de werkplaats.

Atelier Circuler vzw behoudt zich ten allen tijde het recht voor deze afspraken aan te
passen.

Atelier Circuler vzw zal de wijzigingen aan haar leden melden.
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