Wat is een Super Eddie?
Een Super Eddie is een student die tegen vergoeding
een aantal taken op zich neem die eddies helpen hij het
dagdagelijks beheer van de studentenvoorziening.
Per gang wordt er een Super Eddie aangeduid, dit zijn 2
studenten per verdieping.
Hij of zij krijgt hiervoor een korting van €120/maand op
de huurprijs. Hiertegenover staat onderstaande taken.

Taken van een Super Eddie
•

Eerste aanspreekpunt voor de verhuurder en de andere studenten.

•

Melden van defecten aan eddies, via de kanalen die eddies hiervoor zal aanreiken.

•

Medestudenten bij vragen of problemen correct doorverwijzen.

•
Veiligheid in het gebouw: Je ziet erop toe dat er zich op uw verdieping of de inkomhal geen
onveilige toestanden voordoen. Enkele voorbeelden (niet limitatief): meubelen die de brandwegen
versperren, of die branddeuren in hun werking kunnen beperken, buitendeuren die open blijven
staan, gevaarlijke situaties in de keuken (vb. ongeoorloofd gebruik van frietketels), inbreuken op het
intern reglement,..
•
Gangverantwoordelijkheid: Je ziet erop toe dat er zich op uw gang geen conflicten voordoen,
dat de rust gerespecteerd wordt, de gemeenschappelijke ruimtes ordelijk worden gehouden.
•

Deelnemen aan het preventieoverleg (4 keer per academiejaar).

•

Volgen van een EHBO opleiding, georganiseerd door eddies.

•

Opleiding brandbestrijding (brandweerschool) volgen, georganiseerd door eddies.

•

Deelname twee evacuatieoefeningen.

•

Toezicht op het vrijhouden van de evacuatiewegen.

•
Toezicht op het sorteren van afval en het wegvoeren van afval naar de containers indien
nodig. In elke leefruimte zal pmd, papier, glas en restafval apart kunnen gesorteerd worden door de
huurders. De gangverantwoordelijke ziet erop toe dat het afval correct gesorteerd wordt. De
sorteerbakken en vuilzakken worden in principe wekelijks door de poetsdiensten naar de
afvalcontainers gebracht. Indien de sorteerbakken of de vuilbakken eerder vol zitten, zal de
gangverantwoordelijke deze naar de afvalcontainers brengen.
•

Toezicht op algemene orde keuken en ontspanningsruimtes .

•
Maandelijkse controle veiligheidsverlichting. Hiervoor zal de gangverantwoordelijke getoond
worden hoe de werking van veiligheidsverlichting gecontroleerd wordt.
•
Evacuatie helpen begeleiden bij brandalarm: aanwezige studenten van eigen gang naar
verzamelpunt leiden en rapporteren aan brandweer/politie.

