
  

 
 

 
 

afdeling Directoraat Onderwijs en Opleidingen 
bezoekadres Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden 

telefoon 071 - 52 68 700 
e-mail onderwijsservicepunt@lumc.nl 

onderwerp Aanvragen LUMC-badge  
 

Beste student, 
 
Iedereen die in het LUMC werkt of studeert, is verplicht om zichtbaar een 
LUMC-pas te dragen. Dit geldt voor medewerkers, studenten en 
externen. Zorg dat je het studiejaar kan beginnen met een LUMC-pas 
door zo snel mogelijk, maar uiterlijk 16 augustus 2020 onderstaande 
stappen te volgen:  
 
1. Vul onderstaande gegevens in. 
2. Plaats een pasfoto die voldoet aan de eisen, zie hiervoor 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-
identiteitskaart/inhoud/eisen-pasfoto-paspoort-id-kaart . 

3. Stuur het ingevulde formulier retour naar  
Leids Universitair Medisch Centrum, Afdeling Onderwijsservicepunt,  
Gebouw 3, V0-P, Antwoordnummer 10392, 2300 WB Leiden (een postzegel is niet nodig) 

4. Van het LUMC-Onderwijsservicepunt ontvang je bericht wanneer je je LUMC-pas kunt ophalen.  
Let op: bij het ophalen van de LUMC-pas is het verplicht een geldige identificatie te tonen. Neem 
ook het ingevulde machtigingsformulier (volgende pagina) mee. 

 
 

Achternaam:         …………………………………………………………………………………………………….
       
Voorletters:           ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Roepnaam:            ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Geboortedatum:  ……………………………………………………………………………………………………. 
 
E-mailadres:          ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Opleiding:              ……………………………………………………………………………………………………. 
 
Studentnummer: ……………………………………………………………………………………………………. 

 
________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

Plak hier je pasfoto 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/inhoud/eisen-pasfoto-paspoort-id-kaart
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identiteitskaart/inhoud/eisen-pasfoto-paspoort-id-kaart


 

 

 
 

  



 

 

 
 

 
Machtiging voor de inhouding van borg voor de (verloren) LUMC-pas 

voor studenten 2019-2020. Let op: stuur dit formulier niet op, maar neem het ingevuld 
mee wanneer je je pas gaat ophalen. 

 
Door ondertekening van de onderstaande machtiging geef je toestemming aan het LUMC om eenmalig een  
incasso-opdracht te sturen naar jouw bank, om de verschuldigde borg (€ 15,00) van jouw rekening af te 
schrijven. Tevens machtig je hiermee de bank om de borg van je rekening af te schrijven. 
Als je het niet eens bent met de afschrijving kun je deze laten terugboeken bij jouw bank. Neem hiervoor 
binnen acht weken na afschrijving contact op met de bank. Vraag de bank naar de voorwaarden. 
Bij verlies van de pas vervalt het recht op terugbetaling van de borg en zal bij een nieuwe uitgifte een nieuwe 
incasso(opdracht) moeten worden ingevuld. 
__________________________________________________________________________________________ 

EENMALIGE SEPA MACHTIGING BORG 
 
Graag in blokletters invullen. 
 
Gegevens rekeninghouder: 
 
Naam: …………………………………………………………………………….  
 
Woonplaats: …………………………………………………………………………….  
 
Land: …………………………………………………………………………….  
 
Telefoon: …………………………………………………………………………….  
 
Email: ……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
IBAN: ……………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
Opleiding: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum: ………………………………………… Handtekening: …………………………………………………………………………………… 
      
________________________________________________________________________________________ 
 
Onderstaande niet invullen a.j.b., dit doet de medewerker van het Onderwijsservicepunt 
 
Personeels nummer:  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
           
Badgenumber:   ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
________________________________________________________________________________________ 
 
Onderstaande niet invullen a.j.b., dit doet de medewerker van het Servicepunt Personeel 
Machtigingsnummer : Pas + personeels + kaartnummer ……………………………………………………………………… 
 
 

Gegevens incassant 
Incassant ID: NL19ZZZ273664220000 
Academisch Ziekenhuis Leiden 
Albinusdreef 2 
2333 ZA  Leiden 
Nederland 
 
 



 

 

 
 

 

Uw LUMC-pas:  
toelichting en gebruik 

Iedereen die in het LUMC werk doet, is verplicht 
om zichtbaar een LUMC-pas te dragen:  
medewerkers, studenten en externen. De LUMC-
pas heet officieel Personeels Identificatie Badge en 
is belangrijk voor de veiligheid. Als u hem draagt, 
ziet iedereen dat u bevoegd bent om in het LUMC 
uw werk te doen. In deze folder leest u hoe en 
waarvoor u de LUMC-pas nog meer kunt 
gebruiken. 

Wanneer krijgt u een LUMC-pas? 
U krijgt een LUMC-pas als u voor uw werk, 
onderzoek of studie regelmatig in het LUMC moet 
zijn. Voor de groene, gele en rode pas betaalt u via 
een incasso een borg van € 15.  

Met uw nieuwe pas heeft u direct toegang tot de 
fietsenstalling (alleen de fietsenstalling bij het 
Onderwijsgebouw) en de LUMC-gebouwen. 

Draagplicht 
U bent verplicht uw LUMC-pas zichtbaar te dragen. 
Daarmee laat u iedereen zien dat u bevoegd bent 
om in het LUMC te werken. De Beveiliging heeft 
altijd het recht om u naar uw LUMC-pas te vragen.  

Soorten passen 
Er zijn verschillende LUMC-passen, herkenbaar aan 
een gekleurde streep. Welke kleur u krijgt, hangt 
af van uw werkzaamheden in het LUMC: 

• blauw: (on)bezoldigde aanstelling 
• groen: niet in loondienst  
• rood: bezoekers, externen  
• geel: studenten 
• zwart: OOR-medewerkers 
• rood geblokt: schoonmaakpersoneel. 

LUMC-eigendom 
Uw LUMC-pas blijft eigendom van het LUMC en 
mag alleen door u gebruikt worden. Maakt u er 
misbruik van, dan kan dat reden zijn om uw pas in 
te trekken of uw gebruiksopties te beperken.  

Waar kunt u uw LUMC-pas voor 
gebruiken? 
Naast identificatiemiddel kunt u de LUMC-pas ook 
voor de volgende zaken gebruiken: 

• gebruik parkeergarage en fietsenstalling,  
• kledinguitgifte,  
• toegang tot bijzondere ruimtes,  
• printen en kopiëren (opwaarderen gele pas zie 

studentenportaal) 
• tentamen-registratie, 
• Walaeus Bibliotheek (C1-Q).   
 
De parkeergarage gebruiken 
Met een gele pas kan er geen gebruik worden 
gemaakt van de parkeergarage. 
 
Dienstkleding afhalen 
Met een blauwe, groene of gele LUMC-pas kunt u 
gebruik maken van de kledinguitgifteautomaten 
(KUA). Heeft u een groene of gele pas dan betaalt 
u hiervoor een borg van € 40,- via een machtiging 
bij de Linnendienst C-00-100 (openingstijden 7.30-
8.30 uur en 13.30-14.30 uur). Nadat de borg 
betaald is, stelt u bij de afdeling Kleding- en 
Textielbeheer (ook wel: de Linnen kamer) 
eenmalig een kledingpakket samen. Daarna kunt u 
het pakket afhalen bij een van de kleding-uitgifte 
automaten in het LUMC. U vindt deze op J-00-019 
of in de fietsenstalling van gebouw 2.  

 

  



 

 

 
 

 

Toegang tot bijzondere ruimtes 
Afhankelijk van uw functie bepaalt uw 
leidinggevende of u ook toegang krijgt tot 
bepaalde ruimtes zoals het OK-centrum of 
bepaalde laboratoria. Heeft u voor uw werk meer 
bevoegdheden nodig, dan kan uw leidinggevende 
hiervoor een autorisatie aanvragen bij het 
Servicepunt FB via toestel 65200.  

Wat doet u als uw LUMC-pas kwijt of 
gestolen is? 
Als u uw LUMC-pas bent kwijtgeraakt of als deze 
gestolen is, meldt u dit direct bij de meldkamer 
van de Beveiliging (centrale hal van het 
hoofdgebouw, ter hoogte van de roltrappen). Uw 
pas wordt dan direct geblokkeerd. Is er sprake van 
diefstal, dan kunt u ook bij de politie een proces 
verbaal laten opmaken. Bij het Servicepunt 
Personeel kunt u een nieuwe LUMC-pas 
aanvragen. Zonder proces verbaal betaalt u 
hiervoor  € 15,-. 

Wat doet u als uw LUMC-pas 
beschadigd is? 
Als uw LUMC-pas beschadigd is en daardoor niet 
meer werkt, kunt u bij het Servicepunt Personeel 
een nieuwe pas aanvragen. U betaalt hiervoor dan 
€ 15,-. Als uw pas door slijtage niet meer werkt, 
betaalt  u deze kosten niet. Ook voor een 
naamswijziging of toevoeging van titulatuur hoeft 
u niet te betalen. 
 
Waar levert u uw LUMC-pas in als uw 
dienstverband eindigt?  
Als uw dienstverband of werkrelatie eindigt, 
stoppen ook de bevoegdheden die u met uw 
LUMC-pas heeft. Regel op uw laatste werkdag 

eerst dat u de borg voor uw dienstkleding  
 

 

terugkrijgt bij de Linnenkamer: hiervoor hebt u uw 
pas nog nodig. Lever uw pas daarna in bij het  
Servicepunt Personeel en vraag eventueel uw borg 
terug.  

Vragen? 
Heeft u vragen over het gebruik van de LUMC-pas 
of wilt u het officiële reglement nalezen? Kijk dan 
op www.MijnLUMC.nl > Werk/Verlof > LUMC-pas. 
Vindt u hier geen antwoord op uw vraag, dan 
helpen de collega’s van het Servicepunt Personeel 
u graag verder. Hieronder leest u waar u het 
Servicepunt Personeel kunt vinden. Ook de 
locaties en openingstijden van de andere diensten 
die in deze folder genoemd worden, vindt u hier 
terug.  

Locaties en openingstijden 
Servicepunt Personeel 
J-001-14, toestel 62708 of e-mail 
ServicepuntPersoneel@lumc.nl.  
Geopend van maandag-vrijdag tussen 8.00-17.00 
uur. 
 
Kleding- en Textielbeheer 
C-00-100, toestel 63551.  
Samenstellen van een kledingpakket kan van 
maandag-vrijdag tussen 7.30-8.30 en 13.30-14.30 
uur. De kledinguitgifteautomaten vindt u op J-00-
019 en in de fietsenstalling van gebouw 2. 
 
Walaeus bibliotheek 
C-01-Q, toestel 63890, e-mail Walaeus@lumc.nl. 
Geopend van maandag-donderdag 8.30-21.00, 
vrijdag 8.30-17.00 uur. 
 
Onderwijsservicepunt 
Begane grond gebouw 3, toestel 68700 of 



 

 

 
 

mail naar OSP@lumc.nl Geopend maandag-vrijdag tussen 8.30-16.45 uur 
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