Gebruiksvoorwaarden
VU-pas (medewerkerspas) en collegekaart
Welkom bij de VU. Als student of medewerker vraag je via VUnet een pas aan. Deze pas
geeft toegang tot de kantoorruimte van je eigen faculteit of dienst, de fietsenstalling, de
koffieautomaat, kopieerfaciliteiten en dient als identificatiemiddel op de campus.
De afspraken met betrekking tot de kaarthouder en de kaartuitgever:
1. De kaarthouder stemt ermee in dat door het aanvragen van de VU-pas en/of collegekaart hij/zij akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden prevaleren
boven alle andere voorwaarden die aan de kaarthouder verstrekt zijn met betrekking tot het
gebruik van de VU-pas.
2. De VU-pas is een persoonsgebonden kaart met foto en is daardoor niet overdraagbaar. De
kaart kan alleen gebruikt worden door de genoemde kaarthouder en er kan slechts één
kaart per persoon in omloop zijn. De pas blijft eigendom van de Vrije Universiteit.
3. Binnen de gebouwen en op het terrein van de Vrije Universiteit dient de VU-pas en
collegekaart tevens als identificatie middel. Wanneer je wordt verzocht door een
beveiligingsmedewerker de pas te tonen ben je verplicht hieraan mee te werken.
4. Bij verlies wordt de vinder vriendelijk verzocht de kaart in een ongefrankeerde envelop op
te sturen naar:
Vrije Universiteit
Antwoordnummer 2941
1000 SN AMSTERDAM
5. De VU-pas is geen bewijs van kredietwaardigheid maar kan wel als drager van tegoeden
gebruikt worden. Kopiëren of pogingen tot het kopiëren van deze tegoeden wordt als fraude
gezien en zal altijd tot een aangifte leiden en voor studenten tot een schorsing van de
studie.
6. De kaarthouder aanvaardt verder dat de VU niet aansprakelijk is voor enige schade voor de
kaarthouder die voortvloeien uit het verstrekken of niet-verstrekken (geheel of gedeeltelijk)
van de geadverteerde voordelen en faciliteiten.
7. VU-pas verloren, gestolen of beschadigd? Regel vervanging zelf via het formulier VU-pas
vervangen op VUnet. Collegekaart verloren, gestolen of beschadigd? Neem contact op met
de afdeling SOZ zijn (studentenbalie@vu.nl).
8. Verloren en/of beschadigde passen voorzien van een restant krediet worden niet door de
organisatie vergoed ongeacht de hoogte van het restant bedrag.
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9. Bij uitdiensttreding of einde studie kan een eventueel overgebleven saldo niet worden
uitgekeerd. De pas zal tevens moeten worden ingeleverd bij de afdeling SOZ of als het een
VU-pas betreft bij de HRM verantwoordelijke van de faculteit of dienst.
10. Voor het aanvragen of wijzigen van de rechten op een VU-pas geldt dat deze alleen worden
gehonoreerd als zij niet in strijd zijn met het beveiligingsbeleid en de mogelijkheden van de
diverse VU-gebouwen. De budgethouder (meestal de direct leidinggevende) moet daarnaast
akkoord gaan met de kosten voortvloeiend uit de aanvraag. De aanvraag moet van te voren
zijn voorgelegd aan de geautoriseerde van de dienst of faculteit.
11. Door het gebruik van de VU-pas geeft de kaarthouder toestemming voor het gebruik van
persoonlijke gegevens conform het VU privacy beleid.
12. Portretrecht. De foto op de pas en in het digitale bestand zal alleen worden gebruikt voor de
desbetreffende pas en dient enkel ter identificatie. De VU zal zich onthouden van verdere
publicatie in overeenstemming met het VU privacy beleid.
13. De kaarthouder gaat ermee akkoord dat hij/zij de VU, haar bestuurders, functionarissen,
werknemers en medewerkers (gezamenlijk “de gevrijwaarde partijen”) zal verdedigen en
iedere gevrijwaarde partij zal vrijwaren van alle aansprakelijkheid, schade, verliezen, claims,
rechtszaken, vonnissen, kosten en uitgaven voor letsel aan of overlijden van een persoon of
schade aan of vernieling van eigendommen die voortvloeien uit gebruik van de faciliteiten
door de kaarthouder, tenzij een dergelijke vrijwaring voor handelingen betrekking heeft op
grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag door de gevrijwaarde partij.
14. De VU behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen in deze voorwaarden aan te
brengen met hierbij een redelijke verwittigingstermijn voor kaarthouders afhankelijk van de
omstandigheden.
15. Enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden die door een bevoegde autoriteit of instantie
nietig verklaard of onuitvoerbaar wordt verklaard, tot de omvang van deze ongeldigheid of
niet afdwingbaarheid, wordt geacht gescheiden te zijn en doet geen afbreuk aan de overige
bepalingen van de gebruiksvoorwaarden.
16. Als er een conflict is tussen de betekenis van de Nederlandse versie van deze
gebruiksvoorwaarden en een andere versie of vertaling van deze gebruiksvoorwaarden, is de
Nederlandse versie doorslaggevend.
17. Het opzettelijk onjuist of onrechtmatig aanvragen van toegang tot ruimten en/of aanvragen
van toegang buiten de reguliere tijden kan leiden tot schade voor de VU. De VU houdt zich
het recht voor de aanvrager voor deze schade aansprakelijk te stellen. Door akkoord te gaan
met deze voorwaarden verklaart de aanvrager hiervan op de hoogte te zijn.
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