Tarieven tijdens Doe Middag
Als je iets wilt maken in het FabLab, betaal je tijdens de Doe middag materiaalkosten per gemaakt
product. De materiaalkosten verschillen per toepassing. Je kunt maximaal 30 minuten gebruik maken
van een apparaat. De Doe middag is bedoeld voor een kennismaking met de machines en
technieken. Alleen materialen die in het Fablab aanwezig zijn kunnen gebruikt worden (m.u.v. textiel
om op te persen). Voor speciale wensen kun je mailen naar fablab@bmf.nl.
MATERIAALGEBRUIK
filament 3D printer (max. 30 minuten)
folie voor snijplotter – 15x25cm
triplex/plexiglas/karton voor lasersnijder – 15x25 cm
sublimatieprint (excl. materiaal om op te persen, shirt o.i.d.)

KOSTEN
€ 1,€ 4,€ 4,€ 4,-

Tarieven voor Reserveren
FabLab BMF beschikt over verschillende apparaten om ideeën te realiseren. Na het volgen van een
basisworkshop kun je zelfstandig aan de slag met een van de apparaten. Tijdens de Doe middagen
zijn de apparaten gratis beschikbaar voor iedereen die een basisworkshop heeft gevolgd, reserveren
is dan niet mogelijk. De Doe middagen zijn bedoeld om te experimenteren.
Wil je een product maken of een apparaat langer gebruiken, dan zijn deze buiten de Doe middagen
te huur in tijdseenheden van een half uur. Voor reserveren kun je mailen naar fablab@bmf.nl
MACHINE/MATERIAAL
3D printer / filament (PLA)
lasersnijder / triplex (3mm)
lasersnijder / plexiglas (3mm)
lasersnijder / karton (300gr)
snijplotter / folie

VERKOOPEENHEID
per 30 minuten
per 30 minuten
30x50cm (1 plaat)
30x50cm (1 plaat)
30x60cm

KOSTEN
€ 5,€ 20,€ 30,€ 10,€ 20,-

Tarieven Workshops (incl. materiaalkosten)
Het volgen van een workshop voor een machine is een vereiste voordat je hier zelfstandig gebruik
van mag maken.
Basis workshop 3D printen *
Basis workshop 3D printen voor kinderen*

Leden

Niet-leden

€ 12,50
€ 10,-

€ 15,€ 12,50

(*incl. materiaalkosten)

Maak kennis met de mogelijkheden van het 3D printen en kom dit ontdekken in FabLab BMF. Je leert
hoe je zelf een 3D ontwerp kunt maken, aanpassen en printen. Na het volgen van de workshop heb
je kennis opgedaan om de 3D printer zelfstandig te bedienen met behulp van Fabsheets. Dit kan
tijdens de Doe middagen of op een gereserveerd tijdstip (zie tarieven hierboven). Uiteraard is er
altijd iemand aanwezig om te helpen.

Basis workshop lasersnijder*
Basis workshop 3D lasersnijder voor kinderen*

Leden

Niet-leden

€ 25,€ 10,-

€ 30,€ 12,50

(*incl. materiaalkosten)

Met een lasersnijder kun je allerlei producten uitsnijden. Denk aan papier en karton, maar ook leer,
stof, hout en plexiglas. Naast snijden kan de lasermachine ook graveren. In deze workshop leer je wat
je met de lasersnijder kunt doen en welke materialen je kunt bewerken. Daarna leggen we uit hoe de
lasersnijder werkt.
Na het volgen van de workshop ben je in staat om de lasersnijder zelfstandig te bedienen met behulp
van Fabsheets. Dit kan tijdens de Doe middagen of op een gereserveerd tijdstip (zie tarieven
hierboven). Uiteraard is er altijd iemand aanwezig om te helpen.

Basis workshop vinylsnijder*
Basis workshop vinylsnijder voor kinderen*

Leden

Niet-leden

€ 12,50
€ 10,-

€ 15,€ 12.50

(*incl. materiaalkosten)

Heb jij wel eens je eigen tekst of logo op je kleding bedrukt? Dat kan in deze workshop. Met welke
techniek en hoe we dit doen leggen we uit in de workshop. Het goed werken met de vinylsnijder
vergt wat kennis en expertise. In deze workshop krijg je uitleg hoe je een bestand gereed moet
maken en leer je de twee machines te bedienen. Met de vinylsnijder ga je aan de slag om een leuke
tekst uit te snijden in de gekozen kleur. Vervolgens ga je deze uitpellen en via de hittepers op je eigen
kleding bedrukken.
Na het volgen van de workshop ben je in staat om de vinylsnijder en de hittepers zelfstandig te
bedienen met behulp van Fabsheets. Dit kan tijdens de Doe middagen of op een gereserveerd tijdstip
(zie tarieven hierboven). Uiteraard is er altijd iemand aanwezig om te helpen.

Naast de bestaande basisworkshops worden nog diverse workshops aangeboden met de
verschillende apparaten gedurende het gehele jaar. De prijzen zullen afhankelijk zijn van de
aangeboden workshop en materiaalkosten voor leden en niet-leden. Voor meer informatie verwijzen
wij je graag naar onze website of naar onze collega’s in de Bibliotheek.

