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GIfMI Badge Application Form 
Introduction 
This document describes the procedures to obtain a badge to access the GIfMI facility 

For more information, go to the GIfMI web site (http://gifmi.ugent.be) or contact Rik.Achten@UGent.be 

(GIfMI Director) or Pieter.Vandemaele@UGent.be (GIfMI Site Manager). 

Prerequisites 
The badge application form will only be signed by the GIfMI Site manager if the applicant has attended 

the MRI Safety course, described in GIfMI MRI Safety or is using only the TMS lab. 

Procedure 
1. Print the next pages of this document. 

2. Inform the GIfMI Site Manager of your request to get a badge. 

3. Complete the form. You will need access to badgereaders 433 and 434 at MR DWL. 

4. Contact the secretariat of the Radiology Department (secretariaat.radiologie@uzgent.be) to 

stamp and sign the form. 

5. Go to the Badgeshop with the form and your ID card. Mention access to badgereaders 433 and 

434 at MR DWL. 

Practical information 
 

Badgeshop UZ Gent 
Entrance 50 route 520 – 0K2 
T: 09/332 94 09 
E: badgeshop@uzgent.be  
WWW: https://www.uzgent.be/nl/overuz/Bereikbaarheid/naar-de-campus/Paginas/Aanvraag-

toegangsbadge.aspx  
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Aanvraagformulier badgeshop 

 
INTERNE BEWAKINGSDIENST – BADGESHOP 

DATUM ________________ / ________________ / ________________ 

BADGENUMMER _________________________________________________ 

REFERENTIENR. _________________________________________________ 

Ingang 50 – Route 520 

T +32 (0)9 332 94 09 | +32 (0)9 332 06 02 

E badgeshop@uzgent.be 

Invullen in drukletters a.u.b. 

Naam: ______________________________________________________________ Voornaam: _________________________________________________________ 

Adres: ______________________________________________________________ E-mail: ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  Tel.:  _________________________________________________________________ 

Nummerplaat wagen: _____________________________________________ Toegang tot parking: ☐ ja / ☐ neen 

Uw voorkeur: ☐ persoonlijke badge / ☐ firmabadge   Toegang tot gebouwen: __________________________________________ 

Periode: van: ________________ / ________________ / ________________   tot: ________________ / ________________ / ________________ 

 

Info ter motivatie van de aanvraag 

☐ Ouders Knuffelboom   ☐ UGent-personeel  

☐ Interim  ☐ Arts niet-UZ 

 Naam bureau: _________________________________________________  Reden aanvraag _______________________________________________ 

 Contactpersoon bureau: ______________________________________  Riziv-nr.: ________________________________________________________ 

 Contactpersoon UZ: __________________________________________ 

 Voor UZ-dienst: ________________________________________________ 

 

☐ Patiënt (nierdialyse, revalidatie, gebruik sporthal/zwembad)   ☐ Mindervaliden- en/of ziekenvervoer 

 Naam organisatie: _____________________________________________  Naam firma: ____________________________________________________ 

 Contactpersoon organisatie: _________________________________  Contactpersoon firma: ________________________________________ 

 Contactpersoon UZ: __________________________________________  Contactpersoon UZ: __________________________________________ 

 Voor UZ-dienst: ________________________________________________  Ondernemingsnummer: ______________________________________ 

 Kostenplaats: __________________________________________________ 

 

☐ Contractor / dienstverlener / leverancier  ☐ Student  

 Naam firma: ____________________________________________________  Onderwijsinstelling: ___________________________________________ 

 Contactpersoon firma: ________________________________________  Contactpersoon UZ: ___________________________________________ 

 Contactpersoon UZ: __________________________________________  Stage op dienst: _______________________________________________ 

 Voor UZ-dienst: ________________________________________________  Contactpersoon onderwijsinstelling: ________________________ 

 Kostenplaats: __________________________________________________  ____________________________________________________________________ 

 Dossiernr. met UZ: ____________________________________________  Kleerkastsleutel nodig: ja/neen 

 Ondernemingsnummer: ______________________________________  Deursleutel (optioneel): 

 

Goedkeuring Interne bewakingsdienst  Goedkeuring diensthoofd / leidend ambtenaar UZ Gent 

Naam: ______________________________________________________________ Naam: ______________________________________________________________ 

 
Handtekening: _____________________________________________________ Handtekening: _____________________________________________________ 

   Stempel: 

 

VOORBEHOUDEN VOOR ADMINISTRATIE 

Persoonlijke badge / firmabadge 

Gratis / borg € 30 / borg € 60 / jaarabonnement € 30 

Parking: ☐ ja / ☐ neen | Krediet: ☐ ja / ☐ neen  
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Charter met voorwaarden voor correcte aanvraag en correct gebruik van de badge 

 

Iedereen die een badge krijgt van de Badgeshop verklaart zich formeel en expliciet akkoord met volgende punten: 

 

1. Enkel volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren worden behandeld. 

2. Indien u een badge nodig hebt om deuren te openen, maar zonder parkeertoegang, dan betaalt u 30 euro borg. 

3. Personeel van de UGent ontvangt nog steeds een badge waarvoor de UGent de borg (€ 30) betaalt. 

4. Ouders van de Knuffelboom, interimmedewerkers, stagiaires en stagebegeleiders betalen 30 euro borg. 

5. Voor niet-dringend medisch transport wordt er enkel een badge afgeleverd aan erkende firma’s. U betaalt 30 euro 

borg. Vrijwillige chauffeurs kunnen geen beroep meer doen op een badge. 

6. Organisaties die gebruikmaken van de sportfaciliteiten (zwembad, sporthal) kunnen geen beroep meer doen op een 

badge. Ze kunnen uitzonderlijk en onder bepaalde voorwaarden gratis uitrijtickets krijgen. 

7. Alle overige aanvragen worden enkel positief geëvalueerd als er een gekende geschreven overeenkomst bestaat 

met het UZ Gent (vb. raamcontract, openbare aanbesteding, huurcontract vzw, …). U betaalt een abonnement van 

€ 30 per jaar per badge. 

8. Externe artsen kunnen een badge aanvragen (mits vermelding van een geldig Riziv-nummer). U betaalt een 

abonnement van € 30 per jaar per badge. 

9. Elke UZ-badge op persoonsnaam afgeleverd door de Badgeshop dient enkel en alleen voor eigen gebruik. Er kunnen 

ook badges gelinkt aan een firma aangevraagd worden (enkel voor toegang aan de slagbomen). Op onze vraag 

kunnen bepaalde firma’s verplicht worden over te schakelen naar badges op firmanaam. 

  De uitgereikte badge mag enkel gebruikt worden tijdens het uitoefenen van de activiteit waarvoor de badge werd 

aangevraagd (dus geen privégebruik).  

  Elke hoofdaannemer is verantwoordelijk voor de voorzieningen van zijn onderaannemers (m.a.w. onderaannemers 

kunnen zelf geen badges aanvragen). 

  U betaalt een abonnement van € 30 per jaar per badge. 

  Iedere inbreuk zal aanleiding geven tot definitieve deactivatie van de badge. Meervoudige overtreders kunnen 

geen badge meer aanvragen. 

10. Enkel een diensthoofd (of hogere graad) en leidend ambtenaar kunnen een autorisatieverzoek afleveren (enkel de 

securitymanager kan een uitzondering toestaan). 

11. Bij verlies of diefstal moet u onmiddellijk de Badgeshop verwittigen (tel. +32 (0)9 332 94 09) zodat de badge kan 

worden gedeactiveerd.  

12. Bij om het even welke exit, zoals ontslag, einde contract, enz. wordt de badge verplicht terug ingeleverd bij de 

Badgeshop; de leidinggevende autorisator en/of de rechtstreekse werkgever zijn verplicht de Badgeshop op de hoogte 

te brengen van een vervroegde of abnormale exit. 

13. De waarborg van badge en/of sleutel kunnen vrijgegeven worden:  

a. De houder biedt de badge en/of sleutel aan op vertoon van de identiteitskaart (enkel bij badge op naam). 

b. De houder biedt de badge en/of sleutel aan samen met het roze betalingsbewijs. 

c. Voor badges afgeleverd via een krediet (enkel voor bepaalde firma’s) volstaat het dat de badge wordt ingeleverd. 

14. Een badge kan aangevraagd worden voor een periode van maximum één jaar. Van elke badge die één jaar na afloop 

van de termijn niet verlengd (mits autorisatie) of ingeleverd wordt, vervalt de waarborg. Het UZ Gent beschouwt dus de 

borg van elke niet tijdig ingeleverde badge als verworven. 

15. Voor studenten gelden volgende bepalingen: 

a. Studenten kunnen hun badge houden voor de hele periode van hun academische opleiding. 

b. Sleutels voor kleedkastjes moeten uiterlijk twee weken na elke stageperiode afgeleverd worden (er wordt hiervoor 

apart een borg van 30 euro gevraagd). Bij laattijdige of niet-inlevering wordt de borg verbeurd verklaard. 

c. Geen toegang tot de parking mogelijk. 

 

Alle hierboven vermelde voorwaarden vervangen de voorwaarden die voorheen van kracht waren. 

 

Handtekening aanvrager 

 
Naam: _____________________________________________________________ Handtekening: ___________________________________________________ 


