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Welkom op de Claudius Prinsenlaan 128 (HR-gebouw)



ALGEMEEN (1)

Openingstijden
Het HR-gebouw is open van maandag t/m vrijdag van 7:00 tot 18:00 uur.
De receptie is bemand van 7:00 tot 18:00 uur.

Medehuurders
Houd rekening met de 4 andere huurders in dit gebouw: 
BKV, De’Longhi, Groenewout en Lawwise Advocaten. 
Zij vertrekken de komende jaren naar een andere 
locatie. Op de afbeelding hiernaast zie je waar deze 
andere huurders zitten in het pand (‘Verhuurd’).



ALGEMEEN (2)

Verbouwingen
Vanaf maandag 3 mei 2021 is het HR-gebouw klaar voor de eerste medewerkers 
van Avans. Alleen de 4e verdieping is dan nog niet helemaal klaar. Waarschijnlijk 
merk je op de andere verdiepingen weinig van deze laatste ‘stille’ werkzaamheden, 
zoals schilderen, vloeren leggen, interieurbouw en inrichten. 
Ná eind mei 2021 zijn de verbouwingen in dit HR-gebouw voorlopig klaar. De 
volgende verbouwing in dit pand start naar verwachting pas eind 2022.

Catering
In het HR-gebouw is geen catering. De dichtstbijzijnde horecapunten vind je in het 
Quadrium (gebouw HQ) en op de hoofdlocatie van de Hogeschoollaan. 
Daarnaast blijft het restaurant op de Bijster ook open. 
Heb je catering nodig in een vergaderruimte in het HR-gebouw? Dan reserveer je 
dit op de gebruikelijke manier via ServicePunt: servicepunt.avans.nl.



BUITEN HET HR-GEBOUW

Fietsenrekken buiten*
Kom je op de fiets? Dan parkeer je je fiets in de fietsenrekken buiten. 
De overdekte fietsenstalling is alleen voor de andere huurders in het HR-gebouw, 
dus niet voor Avansmedewerkers.

Toegang terrein* 
Kom je met de auto? De slagboom die toegang geeft tot het terrein, open je met 
je medewerkerspas van Avans.

Parkeren*
Voor het HR-gebouw zijn parkeerplaatsen. Je parkeert op de plekken met een 
Avansbordje én op de plekken zonder bordje. Er zijn ook 2 doorgangen naar het 
parkeerterrein van de andere 2 Avanslocaties (Quadrium en het hoofdgebouw). 

* Zie ook figuur 1.2 op de volgende pagina.
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WERKEN IN HET GEBOUW (1)

Flexplekken 
Alle werkplekken op onze verdiepingen zijn flexplekken, tenzij anders afgesproken. 
Dit betekent dus dat iedereen deze mag en kan gebruiken.

Concentratieruimtes 
De concentratieruimtes zijn ook door iedereen te gebruiken. Laat je spullen niet 
achter als je van plan bent om lang weg te blijven. Als je je spullen meeneemt, kan 
iemand anders gebruikmaken van deze concentratieruimte. 

Vergaderruimte
De vergaderruimtes op de verdiepingen zijn alleen voor de betreffende dienst die 
daar zit. Andere Avansmedewerkers kunnen deze alleen in goed overleg van elkaar 
gebruiken. 
In het HR-gebouw zijn (nog) geen algemene vergaderruimtes. Voor vergaderingen 
kun je uitwijken naar de omliggende Avanslocaties, zoals de Bijster of locatie 
Hogeschoollaan. 



WERKEN IN HET GEBOUW (2)

Openbare ruimtes
De entreehal en de overige openbare ruimtes gebruik je alleen om bezoekers te 
ontvangen en om van de ene plek naar de andere plek te lopen. Voer dus geen
(telefoon)gesprekken op de gang of in de receptieruimte.

Post
In de hal bij de receptie zijn postvakken. Daar kun je de post ophalen. Wil je post 
versturen? Dan kan je ook bij de receptie terecht. 

Planten netjes houden
Op de verdiepingen hebben we nieuwe planten 
neergezet in de openbare ruimtes. Ga hier alsjeblieft 
zuinig mee om. De planten lusten geen koffie ;-)



WERKEN IN HET GEBOUW (3)

Klimaat
De verwarming in het HR-gebouw is centraal geregeld. Houd er rekening mee dat 
het even kan duren voordat de juiste instelling is bepaald. 
Is het te warm of te koud? Meld dit dan via ServicePunt: servicepunt.avans.nl. 
Zet de ramen niet open als het te warm is. Als je de ramen toch opent, duurt het 
nog langer voordat de juiste instelling is bereikt.

Meld storingen via ServicePunt
Is er ergens in het gebouw een storing? Meld dit dan in Servicepunt, 
servicepunt.avans.nl, en kies voor locatie ‘Gebouw HR’. 



PLATTEGROND 1E VERDIEPING



PLATTEGROND 3E VERDIEPING



PLATTEGROND 4E VERDIEPING
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