
•  Het Beobank PRO Center is voorbehouden aan 
ondernemers en is gratis voor klanten. Niet-klanten 
kunnen gedurende 6 maanden gratis gebruik maken 
van de vergaderzalen. 

•  Het Beobank PRO Center is open van maandag tot 
donderdag van 9 tot 19 uur en op vrijdag van 9 tot 
16.30 uur, uitgezonderd op feestdagen en specifieke 
vakantiedagen in de banksector (bankholidays). We 
verzoeken u met die openingsuren rekening te 
houden. Om veiligheidsredenen mogen de 
medewerkers die openingsuren niet wijzigen, behalve 
bij specifiek toegestane gebeurtenissen.

•  Reserveringsvoorwaarden: een capsule kan voor 
maximaal 2 uur per werkdag worden gereserveerden 
een meetingroom voor 3 uur. 

•  Het Beobank PRO Center is gratis* beschikbaar op 
voorwaarde dat het op een redelijke manier en met 
een aanvaardbare frequentie wordt gebruikt. Het 
Beobank PRO Center mag niet de hoofdwerkplaats 
van de gebruikers worden.

•  Om veiligheidsredenen moet elke bezoeker zich aan 
het onthaal aanmelden. Beobank behoudt zich het 
recht voor om de identiteit van de bezoekers te 
controleren.

•  Het Beobank PRO Center is een werkinstrument waar 
u zorg voor moet dragen en dat u moet gebruiken 
zoals elke normaal voorzichtige en toegewijde 
professional, in het bijzonder voor:

 -  het informaticamateriaal dat Beobank u ter 
beschikking stelt: digitale tablet, scherm, projector, 
stopcontacten ... Dat materiaal mag niet buiten het 
Beobank PRO Center worden meegenomen;

 -  de coworkingtafel, de verschillende vergaderzalen 
die ter beschikking worden gesteld: capsule, 
meeting-room... en het netjes houden ervan.

•  Een aangename sfeer en respect voor elkaar zijn 
essentieel. U bent verantwoordelijk voor de mensen 
die u in het Beobank PRO Center uitnodigt. Beobank 
behoudt zich het toegangsrecht voor.

•  Uit respect voor de medewerkers van Beobank die ter 
plaatse werken en voor de andere gebruikers mag u 

geen vergadering houden buiten de daartoe 
bestemde zalen en moet u het werk van de 
aanwezigen ter plaatse respecteren.

•  De bezoekers worden verzocht de drankjes en snacks 
die kosteloos ter beschikking worden gesteld, met 
mate te verbruiken en de ruimten netjes te houden.

•  U bent als enige verantwoordelijk voor de 
documenten en het materiaal dat u naar het Beobank 
PRO Center meebrengt en voor het behoud van de 
vertrouwelijkheid ervan. Beobank voorziet niet in 
bewaking of toezicht voor die documenten en/of dat 
materiaal en we verzoeken u ze mee te nemen 
wanneer u het Beobank PRO Center verlaat. Beobank 
is niet verantwoordelijk voor de diefstal of schade die 
door uzelf of door derden aan die documenten en/of 
het materiaal wordt veroorzaakt. Bovendien bent u als 
enige verantwoordelijk voor het behoud van de 
vertrouwelijkheid van de gegevens die u in het 
Beobank PRO Center aan derden toevertrouwt.

•  Beobank stelt een wifiverbinding ter beschikking. We 
verzoeken u verantwoord op het internet te surfen, 
met inachtneming van de geldende wetten en regels.

•  We vragen u rekening te houden met de 
veiligheidsrichtlijnen die onze medewerkers u geven 
of in het agentschap uithangen.

•  A ls u kennisneemt van vertrouwelijke gegevens van 
derden of in contact komt met dergelijke gegevens 
verbindt u zich ertoe de vertrouwelijkheid van die 
gegevens te respecteren en blijk te geven van 
discretie.

•  Door in te schrijven voor deze diensten aanvaardt u 
van Beobank e-mails te ontvangen voor 
commerciële, informatieve en/of reclamedoeleinden 
over de producten van Beobank of haar partners.

•   Elk misbruik in verband met de reservering of het 
gebruik van de ruimten kan leiden tot een tijdelijk of 
definitief toegangsverbod tot het Beobank PRO 
Center.

•  Beobank behoudt zich het recht voor de bepalingen 
en voorwaarden voor de reservering eenzijdig te 
wijzigen.

CHARTER VOOR HET GEBRUIK  
VAN HET BEOBANK PRO CENTER
Het charter heeft tot doel de regels en de werking  van het  
voor u beschikbare Beobank PRO Center te verduidelijken.

* gratis voor klanten en voor niet-klanten gratis gedurende 6 maanden
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