Gastvrijheidsovereenkomst
De Erasmus Universiteit Rotterdam, hierna te noemen EUR,
vertegenwoordigd door
In zijn/haar hoedanigheid van:
O
Directeur Algemene Bestuursdienst/SSC
O
Beheerder van de
Verleent aan:
Naam:
Voornamen:
Geboorteplaats:
Nationaliteit:
Adres:
Postcode:
Burgelijke staat:

Woonplaats:
Sinds:

Hierna te noemen betrokkene,
Op zijn/haar verzoek d.d.:
Voor de periode van:

tot:

Geboortedatum:

Het recht
a. van toegang tot de EUR en de daartoe behorende wetenschappelijke inrichtingen en verzamelingen;
b. om kosteloos gebruik te maken van de volgende faciliteiten:

Teneinde hem/haar in de gelegenheid te stellen

De uit te oefenen functie is ingedeeld in functieprofiel:
Niveau:
Functiecode:

Gastvrijheidsovereenkomst
Onder de volgende voorwaarden:
1. de tijden waarop betrokkene gebruik kan maken van de bovengenoemde faciliteiten worden, met
inachtneming van de hiervoor geldende algemene regelingen, bepaald door of vanwege het
College van Bestuur, de directeur EFB, danwel de hierboven genoemde beheerder;
2. betrokkene is gehouden de in het belang van de orde, veiligheid en gezondheid gegeven
voorschriften en aanwijzingen van de EUR respectievelijk in acht te nemen en op te volgen, en
zich in zijn algemeenheid te gedragen zoals het een goed lid van de universitaire gemeenschap
betaamt;
3. betrokkene is gehouden tot vergoeding van alle door de EUR en door derden door zijn/haar doen
of nalaten geleden schade en gevolgschade indien en voor zover hem/haar van voornoemd doen
of nalaten een verwijt kan worden gemaakt;
4. de EUR is niet aansprakelijk voor enige schade die betrokkene -of een derde door toedoen van
betrokkene- lijdt, tenzij deze aansprakelijkheid rechtstreeks voortvloeit uit een bepaling van
dwingend recht;
5. betrokkene is gehouden tot geheimhouding van alle informatie waarvan geheimhouding uit de
aard der informatie volgt, alsmede waarvan hem/haar wordt medegedeeld dat deze informatie
vertrouwelijk is, alsmede waarvan betrokkene redelijkerwijs kan weten of vermoeden dat
geheimhouding geboden is;
6. indien de activiteiten, die betrokkene met gebruikmaking van deze gastvrijheidsovereenkomst
ontplooit, geschieden ten behoeve van een derde, met welke derde de EUR een overeenkomst
heeft gesloten, uit hoofde waarvan betrokkene op enigerlei wijze wordt betrokken bij het
contractonderwijs en/of -onderzoek van de EUR, dan verklaart betrokkene hierbij dat hij/zij
zijn/haar medewerking zal verlenen aan de contractuele verplichtingen die de EUR heeft ten
opzichte van deze derde en dat hij/zij zijn/haar rechten op intellectuele eigendom die voortkomen
uit voornoemd contractonderwijs en/of -onderzoek hierbij overdraagt aan de EUR teneinde de
EUR in staat te stellen haar verplichtingen jegens de derde die voortvloeien uit de bedoelde
overeenkomst na te komen.
Betrokkene verklaart gebruik te zullen maken van voornoemde faciliteiten en stemt in met de hiervoor
genoemde voorwaarden1.

Datum:

Plaats:

Handtekening
beheerder:

Handtekening
betrokkene:

Naam, functie:

Naam:

1

Indien van toepassing een afschrift van een geldige verblijfstitel alsmede een kopie van het paspoort
bijvoegen.

