Omschrijving
Op de campus van de Universiteit Twente is het ongewenst objecten te vervuilen. Om promotie
door middel van posters toch te ondersteunen, staan over de campus verspreid 20 plakzuilen
(zie de 
plattegrond
). Deze zijn ervoor beplakt te worden; op elk ander object op de campus is
het plakken niet toegestaan. Alle plakzuilen worden schoongespoten in de eerste week van elk
kwartaal.
Reglement & Handhaving
Om het beleid te kunnen handhaven is het onderstaande regelement opgesteld. Overtreden van
deze regels zorgt voor verwijdering van de poster(s), waarna de kosten voor het schoonmaken
aan de verantwoordelijke partijen worden gefactureerd.
● Het is niet toegestaan voor partijen zonder verbintenis met de UT gebruik te maken van
de posterpalen
● Er moet tenminste 1 poster zichtbaar blijven voor evenementen die nog niet geweest zijn
● Er mogen maximaal 2 posters per evenement op de palen geplakt worden
● Het is niet toegestaan posters van de posterpalen te verwijderen
● Posters moeten met behangplaksel opgehangen worden
● Poster mogen niet groter zijn dan A1 papier

Description
On the campus of the University of Twente, it’s unwanted to contaminate its objects. To support
promotion through postering, 20 poster pillars are spread over the campus (as shown on the
map
). These are meant to be postered; postering on any other object on the campus is not
allowed. Each poster pillar is fully cleaned in the first week of each quartile.
Regulations & Enforcement
To enforce this policy, the following regulation has been set up. If these regulations are
infringed, the poster(s) will be removed and cleaning costs will be invoiced on the responsible
party.
● It’s not allowed for parties without connection to the UT to use the poster pillars
● At least 1 poster has to remain visible of each future event
● A maximum of 2 posters per event may be postered on each poster pillar
● It’s not allowed to remove posters from poster pillars
● Posters have to be postered with wallpaper paste
● Poster may not be bigger than A1 paper

