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Algemeen Reglement
Stichting The Space Leiden
Inhoud
Dit Algemeen Reglement bestaat uit:
1.
2.
3.
4.
5.

Definities
Identiteit
Bezoekers
Gasten
Deelnemers

6.
7.
8.
9.

Deelnemersbijdrage
Strippenkaart
Sponsoring en donaties
Algemene bepalingen

1. Definities
In dit Algemeen Reglement wordt verstaan onder:
1. De Stichting - de rechtspersoon zoals beschreven in artikel 2.
2. Deelnemer - een natuurlijke persoon zoals beschreven in artikel 5.
3. Bezoeker - een natuurlijke persoon zoals beschreven in artikel 3.
4. Gast - een natuurlijke persoon zoals beschreven in artikel 4.
5. Begunstiger - een natuurlijke persoon of een rechtspersoon welke aan De Stichting
sponsort of een financiële bijdrage levert zoals beschreven in artikel 8.
6. Bestuur - het bestuur van de Stichting zoals gedefinieerd in artikel 5 van de
Statuten.
7. De Ruimte - het fysieke bezoekadres van De Stichting.
8. Technolab - de rechtspersoon Stichting Technolab gevestigd te Betaplein 28,
Leiden.
9. Huishoudelijk Reglement - het reglement van De Stichting met daarin de praktische
invulling van regels en afspraken tussen De Stichting en haar Bezoekers.
10. Statuten - de statuten van de Stichting zoals vastgelegd in een akte, gepasseerd op
2 december 2020 bij notariskantoor Timmers te Lisse.

2. Identiteit Stichting
Handelsnamen
Bezoekadres
Vestigingsadres
Telefoonnummer
E-mailadres
KVK-nummer
RSIN

Stichting The Space Leiden
The Space Leiden
Betaplein 28, Leiden
Hogewoerd 173, Leiden
+31 (0)71 56 903 56
bestuur@spaceleiden.nl
81080328
861919737
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3. Bezoekers
1. Een Bezoeker is een natuurlijke persoon en kan een Deelnemer, Gast of
Strippenkaart-houder zijn.
2. Bezoekers dienen zich ten alle tijden te houden aan de Statuten van de Stichting en
de in het Algemeen Reglement en Huishoudelijk Reglement opgestelde artikelen.
3. Toegang tot De Ruimte mag tijdelijk ontzegd worden door het Bestuur in het geval
een Bezoeker:
a. het Algemeen Reglement of het Huishoudelijk Reglement overtreedt;
b. een mondeling of schriftelijk gemaakte afspraak met het Bestuur niet nakomt
of schendt;

4. Gasten
1. Een Gast van De Stichting is welkom De Ruimte te bezoeken zonder een financiële
verplichte Deelnemersbijdrage.
2. Een Gast wordt geacht na uiterlijk vier bezoeken aan De Ruimte zich in te schrijven
als Deelnemer van De Stichting.

5. Deelnemers
1. Een Deelnemer is een natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met
De Stichting. Dit wordt ook wel Deelnemerschap genoemd.
2. Een Deelnemer heeft in beginsel de leeftijd van 18 jaar of ouder.
3. Een Deelnemer jonger dan 18 jaar heeft toestemming nodig van diens ouder of
voogd en wordt vervolgens handelingsbekwaam geacht.
4. Een Deelnemer betaalt een Deelnemersbijdrage per kalendermaand.
5. Een Deelnemer kan vrijgesteld zijn van de Deelnemersbijdrage zoals bepaald in lid 4
per besluit van het Bestuur.
6. Een Deelnemer krijgt toegang tot De Ruimte van De Stichting zoals verder bepaald
in het Huishoudelijk Reglement.
7. Ieder Bestuurslid van De Stichting is ook een Deelnemer en is derhalve ook een
deelnemersbijdrage verschuldigd jegens De Stichting.
8. Indien een Deelnemer diens Deelnemersbijdrage niet tijdig heeft voldaan, mag het
Bestuur besluiten deze Deelnemer de toegang tot De Ruimte te ontzeggen.

6. Deelnemersbijdrage
1. Een Deelnemer betaalt de Deelnemersbijdrage VOOR of OP de eerste dag van
iedere kalendermaand.
2. Deelnemerschap is per kalendermaand opzegbaar. Reeds verschuldigde en/of
betaalde Deelnemersbijdrage wordt niet gerestitueerd.
3. De Deelnemersbijdrage wordt maximaal eenmaal per boekjaar vastgesteld door het
Bestuur bij een Bestuursvergadering en wordt vervolgens schriftelijk wereldkundig
gemaakt aan alle dan bestaande Deelnemers.
4. De huidige Deelnemersbijdrage is vastgesteld door het Bestuur op 22 mei 2021 en
bedraagt €5,00 per kalendermaand.
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7. Strippenkaart
1. Een Bezoeker kan gebruik maken van een Strippenkaart voor toegang tot De
Ruimte.
2. Een Strippenkaart bestaat uit tien maal één kalenderdag toegang tot De Ruimte.
Toegang tot de ruimte is beperkt zoals beschreven in het Huishoudelijk Reglement.
3. De kosten van een Strippenkaart zijn variabel en kunnen op ieder gewenst moment
gewijzigd worden door het Bestuur.
4. Een Strippenkaart kost €20,00.
5. Een reeds aangeschafte Strippenkaart waarvan ten minste één kalenderdag gebruikt
is kan niet gerestitueerd worden.
6. Een Strippenkaart is gebonden aan de natuurlijke persoon die deze aanschaft bij Het
Bestuur en is niet uitwisselbaar.
7. Een Strippenkaart is onbeperkt geldig.
8. De houder van een Strippenkaart heeft toegang tot alle fysieke aspecten zoals
machines, gereedschappen, reserveringen en workshops zoals een Deelnemer dat
ook heeft.

8. Sponsoring en Donaties
1. In beginsel mag iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon aan De Stichting
goederen doneren of financiële middelen schenken per artikel 4 van de Statuten.
Een dergelijke persoon wordt een Begunstiger genoemd.
2. Begunstigers hebben geen andere rechten en/of verplichtingen anders dan die in
een eventueel begeleidend contract zijn toegekend of opgelegd.
3. Het Bestuur kan een sponsoring of donatie accepteren of weigeren.
4. Eventuele rechten en verplichtingen van een Begunstiger of De Stichting kunnen te
allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat eventuele
openstaande financiële giften of donaties over het lopende boekjaar van De Stichting
verschuldigd blijven.

9. Algemene Bepalingen
1. Op dit Algemeen Reglement zijn de Statuten van De Stichting van toepassing,
alsmede het Huishoudelijk Reglement.
2. Het Bestuur kan bij overtreding van het Algemeen Reglement, Huishoudelijk
Reglement en in uitzonderlijke gevallen geheel binnen haar eigen discretie de
overeenkomst tussen De Stichting en Deelnemers eenzijdig ontbinden.
3. Het Bestuur kan individuele regelingen of beperkingen opleggen en ontheffingen
verlenen richting Bezoekers.
4. Wijzigingen aan dit Algemeen Reglement en al haar onderhevige Reglementen,
Statuten en andere overeenkomsten vervangen iedere voorgaande versie.
5. Wijzigingen en uitzonderingen op dit Algemeen Reglement worden gepubliceerd en
kenbaar gemaakt op dezelfde methode(n) als dit Algemeen Reglement.
6. Een Deelnemer kan binnen een maand na bekendmaking van wijzigingen aan het
Algemeen Reglement kenbaar maken hier niet akkoord mee te gaan en zodoende
diens Deelnemerschap opzeggen dan wel ontbinden.
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