
Zalenreserveringsformulier 
Campus Den Haag

UFB Servicedesk Campus Den Haag 
  
Telefoon: 071 - 527 8704 of 070 - 800 9304 
zalenbeheercdh@ufb.leidenuniv.nl 
website 

Reserveringsnummer 
(In te vullen door Servicedesk)

versie december 2020

Gegevens van de boeking

Omschrijving activiteit Aantal personen

Datum activiteit Tijdstip van - tot

Activiteit herhalen? ja nee

Bij herhaling - wanneer herhalen?

Contactgegevens opdrachtgever/klant

Universitair onderdeel (intern) Contactpersoon reservering

Bedrijfsnaam (extern)

E-mail contactpersoon

Gebruiker van de zaal

Sapnummer (intern)

Telefoonnummer contactpersoon

Factuuradres (externen)

Voorzieningen van de zaal / overige voorzieningen

Indien u gebruik wilt maken van overige aanvullende diensten of producten worden deze eerst aan u 
geoffreerd.

Overzicht basisvoorzieningen (zie daar bij zalenoverzicht)

Overige wensen:

extra schoonmaak

Indien u aanvullende vragen, wensen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met de Servicedesk

Voorkeur zaal - Schouwburgstraat

Opmerkingenveld zalenbeheer (in te vullen door Servicedesk):

Toegekende zaal (in te vullen door Servicedesk)

Voorkeur zaal - Wijnhaven

Bestellen catering (link naar bestelwebsite)

Toegekende zaal (in te vullen door Servicedesk)

ja neeHeeft u weet van gevoeligheden rondom het thema wat besproken wordt?

Heeft u weet van gevoeligheden of beveiligingswensen bij de personen die op uw evenement komen? ja nee

Toelichting:

mailto:zalenbeheercdh@ufb.leidenuniv.nl
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/gebouwen--faciliteiten/gebouwen/servicedesk-en-recepties/servicedesk-en-recepties
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/gebouwen-faciliteiten/gebouwen/servicedesk-en-recepties/servicedesk-en-recepties
https://www.medewerkers.universiteitleiden.nl/gebouwen-faciliteiten/catering-en-evenementen/catering-bestellen/catering-bestellen
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