Welkom bij FabLab Amersfoort!
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FabLab Amersfoort is een open werkplaats met digitaal gereedschap.
Je bent van harte welkom om onze machines te gebruiken voor je eigen
projecten. We hebben ondermeer een lasersnijder, enkele 3D printers,
een stickersnijder en een frees. Er zijn altijd begeleiders aanwezig die je
op weg kunnen helpen maar het echte werk moet je zelf doen.
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Ons lab is opgezet door enkele enthousiastelingen die zijn gaan zoeken
naar betaalbare digitale machines en zelf geld bij elkaar hebben gelegd
om dit te ﬁnancieren. We draaien nog steeds helemaal zonder subsidie
en dat willen we graag zo houden. Daarom werkt het in dit lab misschien
net ietsje anders dan je misschien gewend bent bij andere FabLabs.
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Elke dinsdag van 10:00 tot 22:00 kun je bij ons terecht. Als je gebruik
wilt maken van één of meerdere machines betaal je bij binnenkomst 50
euro contant. Dat bedrag kun je weer terugverdienen door diezelfde
dag nog op je eigen manier een bijdrage te leveren aan het lab. Dat kan
bijvoorbeeld door ﬁnancieel bij te dragen, dat gebruiken we dan om de
huur van het pand te betalen, de kachel te stoken en onderhoud aan de
machines te verrichten. Maar omdat we willen dat het Fablab toegankelijk is en door zijn bezoekers gedragen wordt kun je ook bijdragen door
bijvoorbeeld je kennis te delen door het schrijven, vertalen of verbeteren van een handleiding of het delen van je ontwerp op zo'n manier
dat mensen na jou er wat aan hebben.
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Aan het eind van de dag wordt de balans opgemaakt. Als we vinden dat
je genoeg hebt gedaan om het FabLab draaiende te houden dan kun je
je bijdrage terug krijgen. Je kunt natuurlijk altijd een gedeelte
achterlaten als donatie.
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Hup, aan de slag!
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je naam: _________________
_____________________________
je handtekening

datum: _________________
naam Fablab manager: _________________

________________________
handtekening Fablab manager
voor ontvangst 50 euro
N.B. Je betreedt het lab op eigen risico. Het lab kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor eventueel letsel of schade.
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