
Zalenreserveringsformulier 
Pieter de la Court

Universitair Facilitair Bedrijf 
Zalenreservering FSW 
Wassenaarseweg 52 
2333 AK  Leiden 
  
Telefoon: 071 - 527 8989 
zalenbeheerfsw@ufb.leidenuniv.nl

Reserveringsnummer 
(In te vullen door Zalenreservering)

versie mei 2019

Gegevens van de boeking

Omschrijving activiteit Aantal personen

Datum activiteit Tijdstip van - tot

Activiteit herhalen? ja nee

Bij herhaling - wanneer herhalen?

Voorkeur zaal

Contactgegevens opdrachtgever/klant

Universitair onderdeel (intern)

Faculteit (extern) Aanvragende organisatie/afdeling

E-mail contactpersoon

Gebruiker van de zaal

Voorzieningen van de zaal

Basisvoorzieningen
Basisvoorzieningen in de zaal zijn: beamer, computer en whiteboard. Indien u extra 
voorzieningen nodig heeft kunt u dit hieronder aangeven. 

Contactpersoon reservering

Doel zaalgebruik

Zaalreserveringstijden Pieter de la Court: 
ma t/m do:  09:15 - 22:00 
vrijdag:        09:15 - 20.00 
15 minuten voor sluitingstijd wordt men vriendelijk  
verzocht het pand te verlaten.

Ruimte voor extra informatie

Catering
Indien u gebruik wenst te maken van cateringvoorzieningen dient u seperaat contact op 
te nemen met Bedrijfsbureau Catering catering@ufb.leidenuniv.nl 

Toegekende zaal (in te vullen door Zalenreservering)

Groepsnummer:

USIS-code:

Voor bachelor projectgroep in te vullen:

Overige doel:
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