
 
 

Regelgeving voor gebruikers in de Grafische Werkplaats 
Mei 2020 
 
English below 
 
Koop je dagkaart online! 
Op onze beheerdersdagen op woensdag en vrijdag  kun je werken als je wat begeleiding nodig hebt 
(Geen ervaring? Volg dan eerst in juni/juli een opstapcursus). Hiervoor kun je in de agenda op onze 
website www.grafischewerkplaats.nl een dagkaart excl. materiaalkosten kopen. Er is een beperkt 
aantal kaarten per dag te koop. Tip: je kunt het beste via een vaste computer bestellen en niet via je 
telefoon; je ontvangt automatisch na betaling een reservering, zo niet, laat het ons weten!  
 
Als je je binnen 24 uur voor aanvang afmeldt, is je dagkaart helaas verlopen. Mocht je ziek zijn, dan 
proberen we samen je dag te verplaatsen, echter we geven geen geld terug.  
 
Op de dag zelf tussen 9.00-10.00 u. kun je naar de werkplaats bellen met de vraag of er nog ruimte is 
om te werken. Reserveringen via de website gaan altijd voor. Je kunt niet onverwachts langskomen. 
 
Heb je een Ooievaarspas, maak dan een reservering door te mailen naar 
info@grafischewerkplaats.nl. 
 
Ben je student aan de KABK? Dan kun je ook online een dagkaart kopen. Bij betalingen van de 
materiaalkosten, betalen we je dan 50% van de dagkaart terug.  
 
Selfsupporting mensen 
Als je self supporting bent en onze hulp niet nodig hebt, kun je bij voorkeur op alle andere dagen 
werken. Reserveer dan een plek via info@grafischewerkplaats.nl.  
Samen met onze medewerkers bepalen we of je self supporting bent of niet.  
Kom je regelmatig werken? Schaf dan een 5- of 10-rittenkaart aan. Deze kun je zelf in de webwinkel 
kopen.  
Heb je veel ervaring, maar kom je voor het eerst werken? Kom dan de eerste dag als er een 
beheerder is en koop hiervoor een dagkaart, dan maken we je wegwijs in de werkplaats. 
 
Waar moet je verder op letten? 
1 Kom niet naar de werkplaats al je je niet fit voelt of gezondheidsklachten hebt die kunnen duiden 
op besmetting van het virus (hoesten, verkoudheid, keelpijn, koorts). 
 
2 Zodra je binnen komt, schrijf je je in en bij weggaan schrijf je je uit.  
 

http://www.grafischewerkplaats.nl/
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3 Houd afstand van elkaar, minimaal 1,5 meter.  
 
4 Neem in deze tijden zo veel mogelijk je eigen spullen mee: schort, potlood, schaar, handdoekje, inkt, 
mesjes, drinkmok  etc. 
 
5 We werken zoveel mogelijk met handschoenen aan en zo nodig met mondkapjes. Handschoentjes 
hebben wij zeer beperkt te koop (€ 0,50 euro per paar). Neem daarom handschoentjes en een 
mondkapje zelf mee. 
 
6 Betaal zoveel mogelijk per pin. 
 
7 Maak bij start je eigen werkplek incl. machines even schoon, doe dit ook na afloop en ruim je 
werkplek op en laat zo min mogelijk werkstukken en/of materiaal achter in de werkplaats. 
 
We zien uit naar jullie komst!  
 
Grafische Werkplaats 
Prinsegracht 16, Den Haag 
info@grafischewerkplaats.nl (alle dagen bereikbaar) 
www.grafischewerkplaats.nl 
070 3609387 (ma. en wo.en vr. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@grafischewerkplaats.nl
http://www.grafischewerkplaats.nl/


 
 

Regulations for users in the Graphic Workshop 
May 2020 
 
Buy your day ticket online! 
On our administrator days on Wednesdays and Fridays you can work if you need some guidance (No 
experience? First take a boarding course in June / July). For this you can buy a day ticket excl. 
Material costs in the agenda on our website www.grafischewerkplaats.nl.  
There is a limited number of tickets for sale per day. Tip: it is best to order via a fixed computer and 
not via your phone; you will automatically receive a reservation after payment, if not, let us know! 
 
If you sign out within 24 hours before the start, your day ticket has unfortunately expired. If you are 
ill, we will try to move your day together, but we will not refund you. 
 
On the day between 9 a.m. and 10 a.m. you can call the workshop to ask if there is still room to work. 
Reservations through the website always come first. You cannot come unexpectedly. 
 
If you have an Ooievaarspas, make a reservation by emailing info@grafischewerkplaats.nl 
 
Are you a student at the KABK? Then you can also buy a day ticket online. When paying the material 
costs, we will refund you 50% of the day ticket. 
 
Self-supporting people 
If you are self supporting and do not need our help, you can preferably work on all other days. Then 
reserve a place via info@grafischewerkplaats.nl 
Together with our employees, we determine whether you are self-supporting or not. 
Do you come to work regularly? Then purchase a 5- or 10-ride ticket. You can buy these yourself in 
the webshop. 
Do you have a lot of experience, but are you coming to work for the first time? Then come the first 
day if there is an administrator and buy a day ticket for this, then we will show you around in the 
workshop. 
 
What else should you pay attention to? 
1 Do not come to the workplace if you do not feel fit or have health problems that may indicate 
infection of the virus (cough, cold, sore throat, fever). 
 
2 As soon as you enter, you register and when you leave you deregister. 
 
3 Keep a distance of at least 1.5 meters. 
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4 During these times, bring your own belongings with you as much as possible: apron, pencil, scissors, 
towel, ink, blades, drinking mug, etc. 
 
5 We work with gloves as much as possible and, if necessary, with face masks. We have very few 
gloves for sale (€ 0.50 per pair). Therefore, bring gloves and a mouth mask yourself. 
 
6 Pay as much as possible per pin. 
 
7 Clean your own workplace including machines at the start, do this afterwards and clean up your 
workplace and leave as few workpieces and / or material as possible in the workshop. 
 
We look forward to seeing you! 
 
Grafische Werkplaats 
Prinsegracht 16, Den Haag 
info@grafischewerkplaats.nl (everyday) 
www.grafischewerkplaats.nl 
070 3609387 (mo, wed, fr. ) 


