
 
OVEREENKOMST VOOR GEBRUIK VAN ZIEKENHUISKLEDIJ VOOR DE ARTS 

- OPLEIDING AAN DE VUB 2de – 3de – 4de JAAR ARTS. 
 
Badge nr. : ______________ 
 
In te vullen door de aanvrager 
 
 Naam + voornaam  ………………………………………………………………………………………………………………. 

 Kotadres   ..................................................................................................................   

 Adres   ………………………………………………………………………………………………………………. 

 GSM/tel.   …………………………………………..………………………………………………………………….. 

 Email   ………………………………………………………………………………………………………………. 

 Begindatum   ………………………………………………………………………………………………………………. 

 Kopie studentenkaart ………………………………………………………………………………………………………………. 

 
WAARBORG KLEDIJ (SCHORT,BROEK EN VEST)- enkel voor VUB-studenten 

2de – 3de – 4de jaar arts 
 
 Bij aanvang stage dient  60 € cash betaald te worden op het secretariaat hoteldienst UZ – niveau 

0, gang vanuit inkomhal naar kinderziekenhuis. 
 
 Deze waarborg wordt terugbetaald op einde stage, op voorwaarde dat :  

 Het volledig uitgeleend kledingpakket onbeschadigd terugbezorgd wordt aan     
      linnenkamer. 
 U krijgt een  ontvangstbewijs dat u afgeeft op de hoteldienst en de borg wordt  

       terugbetaald. 
 Bij verlies of beschadiging wordt een vergoeding gevraagd van:  

o Schort  : 30 € 
o Vest  : 15 € 
o Broek  : 15 € 

 De kledij dient binnen de maand na het einde van de opleiding ingeleverd te worden. 
 
 
De gebruiker verklaart zich akkoord met de voorwaarden en zal deze strikt naleven. 
 
Datum : ……………………………………….    Handtekening hoteldienst   
Handtekening gebruiker                 Voor ontvangst borg 
 
________________________   ________________________ 
        



 
 
WERKWIJZE 
 
Kledij kan enkel verstrekt worden : vuil voor proper. 
 
Het omruilen gebeurt t.h.v. de linnenkamer : niveau – 1, te bereiken via trappen aan balie 
noodopname. 
 
Kledij mag enkel gedragen worden voor stage in UZ BRUSSEL.  Het is niet toegelaten deze 
te gebruiken op andere stageplaatsen zoals labo’s VUB of in andere ziekenhuizen. 
 
Op vrijdag kan geen extra kledij genomen worden voor het weekend.  Indien u toch kledij 
nodig hebt, volg onderstaande richtlijnen. 
 
Contactpersoon : Mevr. Marina Verhasselt, tel. 3486. 
 
 
Openingsuren linnenkamer :  
 
 
Weekdagen : 7.00 u. – 9.30 u. 
  : 12.45 u.- 14.00 u. 
 
Bij noodgevallen: na 17.00 u. :    Tel. : 3478 
     Weekends: 8.30u tot 16.00u. :  Tel. : 3480 
 
 
Studenten kunnen steeds kledij aankopen voor andere stageopdrachten of labo.  Deze kledij 
wordt echter niet in het ziekenhuis gewassen. 
 
Opgemaakt in 2 exemplaren :  1 voor student- 1 voor hoteldienst 
 
 

 


