Open inloop van FabLab Veenendaal

Elke zaterdag van 13.00 - 17.00 uur is er een open inloop in het FabLab. Tijdens de
open inloop kan je voor een lage prijs kennismaken met onze machines om zo
nieuwe technieken uit te proberen. Laat je fantasie de loop gaan of maak juist iets
heel praktisch!

Tarieven

Materiaalkosten open inloop
Je kan op onze website of bij de servicebalie op de begane grond een kaartje kopen
voor de open inloop. Hiermee kan je maximaal 30 minuten gebruikmaken van een
apparaat.
Voor de open inloop gelden de volgende materiaalkosten:
filament 3D-printer								€1
folie voor snijplotter (15 x 25 cm)						
€4
triplex/plexiglas/karton voor lasersnijder (15 x 25 cm)		
€4
sublimatieprint									€4
Tarieven bij reservering
Wil je graag langer gebruikmaken van een machine, om bijvoorbeeld aan een groter
project te werken? Dan gelden de volgende materiaal- en gebruikskosten:
filament 3D-printer (PLA)		
per 30 min.				
€5
lasersnijder: triplex (3 mm)		
per plaat (30 x 50 cm)		
€20
lasersnijder: plexiglas (3 mm)
per plaat (30 x 50 cm)		
€30
lasersnijder: karton (300 g)		
per plaat (30 x 50 cm)		
€10
folie voor snijplotter			
30 x 60 cm				
€20
sublimatieprinter			per printvel			€5
Maak een reservering via fablab@bibliotheekveenendaal.nl.

Spelregels

Koop een kaartje voor de machine die je wilt gebruiken op het door jou gekozen
tijdstip via de website van Bibliotheek Veenendaal of de servicebalie van De Cultuurfabriek. Maximaal 1 kaartje per persoon per middag.
Zowel leden als niet-leden van de Bibliotheek mogen gebruikmaken van de open
inloop van het FabLab.
Meld je bij de labbeheerder als je het FabLab binnenkomt en volg zijn of haar
instructies op. In verband met de veiligheid beheert de labbeheerder de machines.
Het gebruik van de machines is op eigen risico. Kinderen t/m 9 jaar mogen alleen
onder begeleiding van een volwassene aan de slag.
Je mag alleen met onze materialen gebruikmaken van de machines.
Het is niet de bedoeling om met een grote groep iets te maken.
Eten en drinken is niet toegestaan in het FabLab.
Voor speciale wensen en/of vragen kan je mailen naar
fablab@bibliotheekveenendaal.nl.

