
HUISREGELS VOX-POP

Het is een cultureel evenement 
Het evenement heeft een geesteswetenschappelijke inslag 
Het evenement heeft een link met de Universiteit van Amsterdam 
Het evenement is gratis toegankelijk en open voor publiek 

Eisen voor gratis gebruik van onze ruimte: 

 
Voldoet uw evenement niet aan bovenstaande eisen, maar wilt u wel gebruik
maken van de ruimte? VOX-POP is per dag(deel) beschikbaar voor verhuur. Neem
hiervoor contact op via voxpop@uva.nl 
 
Tijden: maandag t/m vrijdag 9:30 - 18.00 uur. Te alle tijden zijn de tijden van het
evenement in overleg met VOX-POP. Eventuele andere tijden zijn ook mogelijk. In
de regel heeft iedereen met een UvA medewerkerspas toegang tot het gebouw.
Geen pas? Laat ons tijdig weten wanneer u naar binnen wilt om op te bouwen of
spullen te leveren. 
Let op: We vragen u om de ruimte achter te laten zoals u deze heeft aangetroffen.
Houd hier rekening mee bij het aanvragen van openingstijden. 
 
Omdat wij graag een plek willen bieden aan zoveel mogelijk verschillende
initiatieven verzoeken wij u om ons als locatie te introduceren bij het publiek
voorafgaand aan het evenement: ‘VOX-POP is de creatieve ruimte van de Faculteit
der Geesteswetenschappen van de UvA. Het is een culturele plek waar UvA
studenten, -medewerkers en de bewoners van Amsterdam gratis kunnen
samenkomen bij o.a. lezingen, debatten, filmavonden en exposities.’ 
 
CONTACT: 
E-mail: voxpop@uva.nl 
Website: www.voxpop.uva.nl 
Instagram: @voxpop_uva
Facebook: https://www.facebook.com/voxpopuva
Twitter VOX-POP: https://twitter.com/VOXPOP_UVA 

mailto:voxpop@uva.nl
mailto:voxpop-fgw@uva.nl
http://www.voxpop.uva.nl/
https://twitter.com/VOXPOP_UVA


GOED OM TE WETEN: 

We laten u graag ruim voor het event onze ruimte zien om te doorlopen hoe de
ruimte werkt. Op de eventdag zelf is er bij de start iemand van VOX-POP aanwezig
om u opweg te helpen. Verder is de organisatie en de uitvoering van het event aan
uzelf.  
 
VOX-POP is gevestigd in een gebouw waar ook andere afdelingen en collega's
werkzaam zijn. Het heeft een open karakter en dit houdt in dat er mensen
rondlopen en geluid maken. Er kan hierom geen volledige stilte worden
gegarandeerd.  
 
Op dit moment vinden er rondom het VOX-POP verbouwingswerkzaamheden
plaats. VOX-POP heeft geen invloed op eventueel geluidsoverlast. 
 
NB: VOX-POP stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan u of aan uw
eigendommen en/of verlies van uw eigendommen tijdens uw verblijf of tijdens het
verblijf van uw goederen in het gebouw of op het terrein. U bent verplicht
eventuele schade aan de ruimte en/of goederen te vergoeden of te herstellen die
u of iemand voor wie u aansprakelijk bent heeft veroorzaakt. Indien er een
tentoonstelling in VOX-POP staat, wordt de gebruiker van de ruimte aansprakelijk
gesteld voor eventuele schade aan de kunst, die wordt veroorzaakt tijdens het
evenement. 
 
OPBOUWEN: 

Laat ons op tijd weten hoeveel tijd er nodig is om op- en af te bouwen en welk
moment u daarvoor in gedachten had. Houd gemiddeld rekening met 60
minuten. Als er catering of meubilair wordt bezorgd dan dient het levermoment in
overeenstemming met ons te worden vastgesteld. Dit om ervoor te zorgen dat
niemand overlast ondervindt van de opbouw van het evenement. 

DE RUIMTE: 

De ruimte mag naar wens worden ingedeeld. De meubels en de bar kunnen
worden verplaatst, maar de ruimte moet weer worden opgeleverd zoals deze werd
aangeboden. Bij het verplaatsen van meubels: Meubels optillen en niet schuiven
a.u.b. om zowel beschadiging van meubel als de vloer te voorkomen.  



70 stoelen (verschillende stijlen stoelen) 
Zeven poefjes 
1 bank met drie zitplekken  
Whiteboard + markers 
Magneetboard  
2 verlengsnoeren 
Beamer + boxen (scherm gaat automatisch naar beneden na indrukken
Display On)  
HDMI-aansluiting aanwezig. Mocht u geen HMDI-ingang op uw laptop
hebben, dient u het verloopje naar uw laptop zelf mee te nemen. 
Klikker  
Krijtbord + stiften (klapbord voor buiten)  
Grote kapstok 
2 losse tafels (2 langwerpige tafels 80x160cm (moeilijk te verplaatsen)) 
Bar (zonder stromend water) 
Koelkast (geen vriezer) 

Sluit één laptop aan op beamer via HDMI kabel. Wissel niet van laptop en zet
de slaap- of sluimerstand van de laptop uit om te voorkomen dat deze
automatisch uitschakelt. 
Schakel beamer en scherm in middels 'Display On’. 
Er zijn twee draadloze microfoons aanwezig. Graag vernemen wij vooraf of u
hiervan gebruik wilt maken.  
De microfoons gebruiken AA batterijen, indien deze leeg zijn dan dienen deze
vervangen te worden. Batterijen gelieve zelf meenemen 
Regel het volume van microfoon en eventuele filmpjes via volume knop op het
techniekpaneel. 
Afstandsbediening om zwarte raamverduistering te laten zakken
Afstandbediening om oranje zonwering te laten zakken

INVENTARISLIJST:

In de ruimte zijn de volgende spullen aanwezig voor de inrichting: 

 
TECHNIEK: 



Volle vuilniszakken moeten in de prullenbak dichtgeknoopt worden. 
Scheidt PET flessen en glas en neem deze mee na het einde van het event. 
Zijn alle meubels weer op dezelfde plek teruggezet? Maak foto’s van de
opstelling indien er veel verschoven wordt, zodat bij het terugzetten duidelijk
is waar alles moet staan.  
Is de afwas gedaan/ in de vaatwasser gezet en staat alles weer op de goede
plek? 
Is de pantry netjes achtergelaten? 
Is de ruimte netjes? Slingert er nergens afval? 
Is de bar opgeruimd en schoongemaakt?  
Is het koffiezet apparaat geleegd en schoongemaakt? 
Zijn de thermoskannen leeg en schoongemaakt? 
Is het krijtbord binnen gehaald? 
Zijn geleende spullen weer teruggezet?  

Eigen catering  

Catering via de UvA  

Alcoholgebruik. VOX-POP is een universiteitslocatie en moedigt daarom
alcoholgebruik niet aan. Het consumeren/aanbieden van alcohol is in overleg
toegestaan vanaf 16:30.  

OPRUIMEN: 

De ruimte moet weer schoon en opgeruimd achter worden gelaten. Neem alle
(zelf meegebrachte) spullen dezelfde dag of avond weer mee.  
In de bar staat een emmer met schoonmaakspullen.  

 
CATERING: 

Er zijn twee mogelijkheden:  

→ In het geval van bezorging, overleg goed met ons wanneer de bezorging plaats
kan vinden. Drankjes worden gratis aangeboden of mogen verkocht worden
tegen studentenprijzen (max. €1). VOX-POP biedt geen pinautomaten of iets
dergelijks aan.  

→ Dit is alleen mogelijk voor medewerkers en studieverenigingen van de UvA.
Graag zelf de bestelling plaatsen bij Cirfood. Overleg goed met ons wanneer de
bezorging plaats kan vinden. Indien besteld wordt bij Cirfood: maak na afloop van
het evenement een foto van niet-geconsumeerde drank als de rekening op
nacalculatie is, op deze manier kunt u checken of de hoeveelheden kloppen. 



PROMOTIE:

Alle evenementen in VOX-POP worden vermeld op onze website en soms ook in
onze digitale nieuwsbrief. Graag ontvangen wij hiervoor uiterlijk twee weken van
tevoren een liggend beeld (in hoge resolutie en rechtenvrij max 4 mb) en een
korte inhoudelijke omschrijving van het evenement. Indien gewenst kunnen wij
evenementen ook delen op onze sociale mediakanalen (Twitter, Instagram,
Facebook).  
 
Website VOX-POP: https://voxpop.uva.nl/ 
Instagram VOX-POP: https://www.instagram.com/voxpop_uva  
Facebook VOX-POP: https://www.facebook.com/voxpopuva/ 
Twitter VOX-POP: https://twitter.com/VOXPOP_UVA 
 
 
TOEGANKELIJKHEID EN ADRES: 

BG3 (Gebouw) 
Binnengasthuisstraat 9, begane grond 
1012 ZA Amsterdam 
 
Het gebouw is gemakkelijk te bereiken lopend, met de fiets of het openbaar
vervoer. Daar waar de Grimburgwal, de Oudezijds Achterburgwal ontmoet slaat u
rechtsaf de Binnengasthuisstraat op. Als u de weg met de bocht mee volgt
bevindt het gebouw zich aan uw linkerhand. 
 
Parkeren: Er zijn geringe parkeerplaatsen op de omliggende grachten. De
dichtsbijzijnde parkeergarage is de Stopera: http://www.parkeren-
amsterdam.com/parkeergarage-stopera. 
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http://www.parkeren-amsterdam.com/parkeergarage-stopera


LADEN & LOSSEN: 

VOX-POP (groene cirkel) ligt midden op het Binnengasthuisterrein, dit is een
voetgangersgebied. Onze voordeur is vóór 11.00 uur goed bereikbaar voor laden en
lossen (klein stukje lopen). Voor andere tijden moet van tevoren toegang tot het BG-
terrein worden aangevraagd.


