
 

 

Huisregels 
voor werkplekken 

 
1. Openingstijden 
Het pand is dagelijks toegankelijk van 8.00 uur tot 23.00 uur. Afwijking hiervan is alleen mogelijk 
na overleg met de beheerder. Let wel: de openingstijden van het gebouw: de kantine, de zalen 
en de tuinen zijn van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 uur en 18.00 uur (m.u.v. reserveringen). 

2. Sleutels 
Huurders van een eigen ‘vaste’ werkplek krijgen tegen een borg van € 25 per stuk een 
sleutel/badge van de voordeur en van de werkplek. Verlies van sleutels moet worden gemeld bij 
de beheerder of via administratie@inmidwest.nl. Zie sleutelreglement voor meer informatie 
(wordt overhandigd bij sleutels). 
 
3.  Internettoegang 
Ons WIFI-netwerk vind je onder de naam MidWest. Wachtwoord: Bouwjaar74 
In alle lokalen zitten LAN-poortjes, hier kun je ook gebruik van maken. Geef even door aan de 
beheerder welk poortje je wilt gebruiken dan kijken wij of de switch aan staat in de patchkast. 
Wij hebben ook internetkabels om je computer daarmee te verbinden. 
 
4. Zaalhuur 
We hebben meerdere zalen te huur voor grote en kleinere bijeenkomsten, creatieve 
brainstormsessies, repetities, vergaderingen en presentaties. Onze kantine is het hart van het 
gebouw, deze voormalige gymzaal en de tuinen zijn ook beschikbaar, alleen op reservering. 
Bespreek even met ons wat je nodig hebt dan doen we een voorstel op maat. 
 
5. Pantry 
In de pantry op de 1e of 2e etage haal je koffie en of thee. Hier kan je je eigen ontbijt of lunch 
maken. Hier vind je een vaatwasser, koelkast, een kast voor servies en snijplanken e.d. De 
koelkast wordt ook gebruikt door andere huurders. Zoek maar een plekje. Wij gooien een keer 
per week alle groene, bruine en ongezond uitziende levensmiddelen weg. De beheerders doen 
hun best om er een frisse, schone en opgeruimde plek van te maken. En samen gaat dat een stuk 
makkelijker.  
 
6. Tuinen 
MidWest heeft een Noordtuin (daar waar je binnen komt bij het linker tuinhek) en een Zuidtuin. 
De tuinen worden onderhouden, beheerd en geprogrammeerd door oa. Theun, Ben en Oscar. Er 
zijn kippen, bijen, vogels, kikkers, padden en salamanders. De tuinen hebben een grote 
biodiversiteit en zien er wild uit, dat wil niet zeggen dat je er een bende van kunt maken. 
MidWest een rookvrij plek, en dat geldt ook voor de tuinen. (Toch een momentje voor jezelf 
nodig? We kunnen een blokkie om aanraden!) Graag rekening houden met onze buren, na 21.00 
uur geen mensen meer op het plein. Ben je de laatste? Dan graag bij het verlaten van de tuin, de 
deur achter je sluiten (dus geen steen, stoel of bezem er tussen laten staan). 
 
7. Werkplek 
Een werkplek naar je zin en smaak inrichten verhoogd de werkpret. Maar graag even overleggen 
met je klasgenoten en met de beheerder van MidWest voordat je de muren, vloeren, plafonds 
onder handen neemt. Werkplek en lokaal dienen in principe bij einde van het huurcontract weer 
opgeleverd te worden als bij de aanvang. Tenzij anders overeengekomen met MidWest. 
 
8. Vuile vaat 
Bekers, servies en bestek staan voor algemeen gebruik in de pantry. Graag vuile vaat zelf in de 
vaatwasser zetten (niet op de bar of op het aanrecht). De vaatwasser uitruimen is ook onderdeel 
van het gebruik, en even een doekje over het aanrecht te halen als je een boterham hebt 
gesmeerd. De beheerder(s) helpen ook mee met opruimen, maar enig schoonmaak- en 
opruiminitiatief van de gebruikers wordt zeer gewaardeerd en ook beloond.  
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9. Schoonmaak van gemeenschappelijke ruimte  
MidWest maakt de gangen, de begane grond, de toiletten en de flexlokalen/zalen schoon. Het is 
een groot en oud gebouw en dat vraagt veel aandacht en tijd. We doen ook een bescheiden 
beroep op onze huurders; plenst je koffie of thee over de rand van je kopje terwijl je de trappen 
bestijgt? Zelf even opdeppen maakt ons blij. Dat geldt ook voor toiletbezoek, kijk af en toe eens 
achterom, jeweetwel. En als het papier op is, op de eerste etage is een schoonmaakkast met een 
flinke voorraad wc- papier, maar ook handdoekjes en schoonmaakmiddelen. 
 
10. Schoonmaak van eigen werkplek en lokaal 
Huurders zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonhouden van de werkplek en lokaal. Stofzuiger 
en mop met emmer zijn te vinden in de schoonmaakkasten op de eerste en tweede etage. De 
lokalen vragen wel extra aandacht voor wat betreft muizen. Laat geen onafgedekte etensresten 
achter op je bureau of in overvolle prullenbak.  Ramen worden vier keer per jaar door een 
glazenwasser gelapt.  
 
11. Groen & Recycle & Compost 
Aandachtig met ‘afval’ omgaan vinden wij een no-brainer. In de toiletten vind je papieren 
handdoeken die je in de bak eronder kunt gooien zodat ze in de papierbak kunnen. Ander papier 
kun je zelf weggooien in de papierbakcontainer onder het afdakje in de Noordtuin. In de pantry 
vind je gescheiden afvalbakken. Koffieprut en ander organisch afval graag in het bakje op het 
aanrecht in de pantry. Wij gooien het dan op onze composthoop. Met restjes salade en brood 
maak je de kippen erg blij. En Mies maak je blij met een aai of een balletje weggooien, koekjes en 
andere snacks niet, daar wordt ze ziek van. 
 
12. Ga je weg? 
Bij vertrek in de koude periode graag verwarming op 2 (‘s nachts slaat de verwarming helemaal 
uit), zonnescherm omhoog, ramen dicht, licht uit, vuile vaat in de vaatwasser. 
De zij- en voordeuren van MidWest gaan nooit op slot. Dit zijn de vluchtwegen voor eventuele 
ontruimingen. De deuren goed in het elektrische slot duwen en even controleren helpt ieders 
spullen veilig te stellen. Let op, het tuinhek is (i.v.m. minder gezellige insluipers) niet altijd open.  
 
13. Calamiteiten? 
Zorg dat je op de hoogte bent van de vluchtroutes in het gebouw. Een ontruimingsplattegrond 
vind je in de gangen op alle etages, net als de blusmiddelen. Het gebouw is voorzien van een 
brandmeldinstallatie en rookmelders. Rookmelders bevinden zich niet in de kantoren. Brand in je 
kantoor meld je door op de gang de installatie in te schakelen. Alle tussendeuren worden dan 
centraal geopend. Tijdens kantooruren is het gebouw beheert, buiten kantoortijden niet. Bij 
noodsituaties bel 112. 
 
14.  Binnenloper? 
Loopt er iemand met je mee naam binnen? Of laat je iemand binnen terwijl je weggaat? Vraag 
even of je hem of haar kunt helpen de weg te vinden, of ze voor iemand in het speciaal komen. 
Wijs ze de weg of attendeer Rob, Dorine of Mies ;-) op de binnenloper. Het zal niet de eerste 
keer zijn dat iemand zich met minder leuke bedoelingen insluit om er met jouw spullen van door 
te gaan.  
 
15.  Gasten/bezoek  
Bezoek mag je zelf binnenlaten en ophalen bij de deur.  
 
16. Contact  
In geval van nood: Anita Groenink 06 14 64 51 07, Bram Budel 06 54 69 41 47 of Luud de Haas 06 
52 34 32 55. Vragen/tips/complimenten mag je mailen naar cs1@inmidwest.nl. Is er iets kapot? 
stuk@inmidwest.nl. 
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