Fabsheet: Hoe werkt het FabLab?
Een overzicht van de mogelijkheden van FabLab Zeeland

Een FabLab is een leer- en werkplaats. Iedereen kan kennis maken met digitale
fabricage. Je kunt de machines van het FabLab gebruiken voor je werk, opleiding
of hobby.
In FabLab Zeeland staan moderne, computergestuurde 'maakmachines', zoals:




3D-printer
lasersnijder
vinylsnijder

Met behulp van de aanwezige ontwerpsoftware en fabsheets (korte
handleidingen) kun je zelf dingen maken of leren maken.
Open inloop
Bij de Open inloop kun je zonder afspraak het FabLab binnen lopen. Je kunt geen
machine reserveren. Wie het eerst komt, het eerst maalt. Het enige wat je
betaalt, is je materiaal. Tenzij je je eigen materiaal meeneemt, dan is het
gebruik van de machines gratis.
Je betaalt FabLab Zeeland door het schrijven van een online FabMoment. Dat is
een korte omschrijving waarin staat wat je gemaakt hebt, met een foto erbij en
het bronbestand, de 2D of 3D tekening. Zo kunnen mensen zien wat je gemaakt
hebt, ervan leren en het misschien ook zelf maken. Immers, alle FabLabs op de
wereld hebben dezelfde machines. Bij de open inloop is dus geen geheimhouding
mogelijk. Geheimhouding is wel mogelijk bij bezoek 'op afspraak'.
Uiteraard ben je ook welkom om tijdens de open inloop gewoon een kijkje te
komen nemen.
Machineverhuur
Op afspraak kun je ook een machine reserveren. Hier betaal je voor. Je ontwerp
is jouw eigendom en er hoeft geen FabMoment gemaakt te worden.
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Prijzen machineverhuur:
De bedragen zijn incl. 21% btw. Een dagdeel is 3 uur

Machine
Lasersnijder
Vinylsnijder
3D printer Ultimaker

Prijs per dagdeel
€80,00
€50,00
€40,00

Prijs per uur
€30,00
€20,00
€15,00

Interesse? Neem contact met ons op via info@fablabzeeland.com

Maatwerkevenementen
Op verzoek bieden wij ook maatwerkevenementen.
Een kinderfeestje, een bezoek met een vereniging of een uitstap met collega’s?
Samen bekijken we de mogelijkheden en brengen we een offerte uit. Interesse?
Neem contact met ons op via info@fablabzeeland.com

Workshops
In FabLab Zeeland kun je ook workshops volgen over digitale fabricage.
Kijk voor ons aanbod op www.dezb.nl
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