
 

Huisregels EFX 
  
1. Alleen geautoriseerde contactpersonen zijn bevoegd onze technische ruimtes te 

betreden. Derden die niet EFX-geautoriseerd zijn, mogen enkel de technische ruimtes 
betreden na goedkeuring van een toegangsverzoek door een EFX-medewerker.  
 

2. Betreden van de ruimtes van EFX geschiedt onder eigen verantwoordelijkheid van het 
bezoekend bedrijf. EFX is niet aansprakelijk voor letsel of schade in welke vorm dan ook. 
EFX raadt de bezoekers aan om met minimaal 2 personen werkzaamheden te verrichten. 

 
3. U dient zich te allen tijde te kunnen identificeren als u hierom wordt verzocht door een 

medewerker van EFX. 
Betreed uitsluitend het gebouw of de ruimte met de eigen toegangscode en voorkom dat 
anderen op uw toegangscode binnenkomen. U wordt verantwoordelijk gesteld als 
anderen op uw toegangscode het pand betreden. 

 
4. Sluit alle deuren achter u. 

Als een deur open blijft staan, kunnen andere deuren blokkeren waardoor u de ruimte of 
het pand niet meer binnen kunt.   

 
5. Het uitvoeren van bouwkundige installatie werkzaamheden (bijv. boren, zagen, solderen 

etc.) is alleen toegestaan na goedkeuring EFX.  
 
6. Rapporteer alle onregelmatigheden, schades en alarmen aan EFX via toegang@efx.nl.     
 
7. In het gehele gebouw geldt een rookverbod.  

Drinken en eten in technische ruimten is niet toegestaan. Het nuttigen van consumpties 
kan op de hiervoor ingerichte ruimtes.  

 
8. Houd alles schoon en opgeruimd. 

Het is verboden om materialen in technische ruimtes uit te pakken en/of op te slaan. Dat 
kan namelijk problemen veroorzaken voor de aanwezige apparatuur.  

 
9. Rond uw werk zorgvuldig af. 

Iedereen is verantwoordelijk voor de afvoer van eigen afval. Neem restmaterialen mee 
en schakel gebruikte apparatuur uit. Sluit alle deuren en doe het licht uit.  
 

10. Patches tussen kasten en/of kastdelen worden enkel geplaatst door medewerkers van 
EFX. Van niet door EFX gelabelde patches tussen kasten en/of kastdelen kan EFX de 
kwaliteit niet garanderen. Deze worden derhalve verwijderd. 

 
11. Bij het niet naleven van de huisregels wordt personen de toegang ontzegd door inname 

van de autorisatie. Personen worden tevens aansprakelijk gesteld voor schade die hij / zij 
heeft veroorzaakt als gevolg van het niet naleven van de gedragsregels. 
 

Let op: er is cameratoezicht mogelijk in/rondom de gebouwen. 


