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Toegangscontrolesysteem campussen Vrije Universiteit Brussel
Geachte,
Beide campussen van de Vrije Universiteit Brussel zijn uitgerust met een toegangscontrolesysteem voor
voertuigen. Het systeem met verzinkbare palen werkt op basis van nummerplaatherkenning.
Er zijn 4 mogelijkheden om met de wagen toegang te krijgen tot de campussen:
1. Studenten en personeelsleden kunnen hun nummerplaat laten registreren via het intranet (klik op registratie
nummerplaat);
2. Gastdocenten en frequente bezoekers van een faculteit kunnen contact opnemen met het desbetreffende
faculteitssecretariaat om hun gegevens te laten invoeren in de databank;
3. Externe genodigden kunnen voor facultaire evenementen gebruik maken van een barcode die zij vanwege de
faculteit ontvangen. Deze barcode werkt enkel op de dag van het evenement. Bovendien kan men deze op
Campus Oefenplein te Etterbeek enkel gebruiken aan toegang 6 en 13 (scanner onder intercom);
4. Externe bezoekers kunnen zich aanmelden via de intercom aan de ingangen. Enkel bij speciale gelegenheden,
zoals tijdens infodagen, zullen de campussen vrij toegankelijk zijn voor voertuigen.
Het is erg belangrijk zowel de stopstreep als de verkeerslichten aan het toegangssysteem te respecteren! Bij het
naderen van het systeem dient u te stoppen aan de stopstreep net voor de geel-zwarte drempel. Enkel in deze
positie kan de camera uw nummerplaat lezen. Pas wanneer het licht op groen springt kan men veilig over de
verzinkbare paal in- of uitrijden. U kan de status van de paaltjes volgen in de spiegels langs de zijkant.
Indien er zich problemen voordoen, of indien het systeem uw nummerplaat niet meteen herkent kan u zich
aanmelden via de intercom.
Mocht u nog vragen hebben, kan u contact nemen met het dienst SERE (mdesmet@vub.ac.be - 02/629.30.08 of
dmeyvis@vub.ac.be - 02/629.30.32)
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Toegangscontrolesysteem campussen Vrije Universiteit Brussel
BARCODE EVENEMENT:

Aan de hand van deze barcode kan u de Campus Oefenplein binnen- en buiten rijden aan ingang 6
of 13.
Voor de Campus Jette gebruikt u de (gewone) hoofdingang.
Hoe de VUB te bereiken zie http://www.vub.ac.be/infoover/campussen/index.html

GELDIGHEID BARCODE EVENEMENT:

2 van 2

Begindatum:
Aantal kalenderdagen:

2009-06-23
1 dag

Geldig van:
Tot:

17:00:00 u
22:00:00 u
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