CAMPUSKAART
Als student op de campus Schoonmeersen of de campus Mercator krijg je, naast je
studentenkaart van de Universiteit Gent, ook een campuskaart.
Met de campuskaart kan je:
• toegang verkrijgen tot bepaalde lokalen of parkings;
• kopiëren en betalen. Plaats hiervoor geld op de kaart. Dit kan aan één van de opwaardeerautomaten op de campus of online.
Meer info: epurse.hogent.be;
• je identificeren in de restaurants van HoGent;
• elektronisch betalen in de restaurants van de HoGent (contant betalen kan ook).
Let wel op: je dient je kaart nog te activeren om van alle functionaliteiten gebruik te kunnen maken.

HOE ACTIVEREN?
Activeer je campuskaart zo spoedig mogelijk (dit kan vanaf
één dag na ontvangst) aan een encoder. Dit is nodig om de
digitale toegangscontrole te initialiseren. Zo krijg je steeds
toegang tot bepaalde lokalen en parkings.

 Ga met je campuskaart naar de dichtstbijzijnde campus.
De encoders bevinden zich op de volgende locaties:
• Campus Schoonmeersen, gebouw B, Valentin
Vaerwyckweg 1 te 9000 Gent op het gelijkvloers aan
de toegang tot het restaurant (B);
• Campus Mercator, gebouw G, Henleykaai 84 te 9000
Gent op de eerste verdieping aan het onthaal.

 Hou je kaart voor de encoder. Die ziet eruit zoals op de
foto linksboven.
 Succesvolle activatie wordt aangegeven met een groen
licht.
Bij een rood licht meld je je aan bij het onthaal van gebouw
B op de campus Schoonmeersen of het onthaal van gebouw
G op de campus Mercator.

VERGEET NIET JE CAMPUSKAART TE
UPDATEN
Nadat je campuskaart werd geactiveerd, hou je deze best
actief.

 Gebruik hiervoor om de 7 dagen een updater. De
updaters bevinden zich op verschillende locaties binnen de
campussen en zien er uit zoals op de foto rechtsboven.
 Een blauw licht toont aan dat je update bezig is en
wordt gevolgd door een groen licht indien je toegang hebt
tot de deur.
Een rood licht betekent niet noodzakelijk dat er iets is
misgegaan met de update, maar wijst er enkel op dat je niet
over de bevoegdheid beschikt om de deur te openen.

VRAGEN?
Bij diefstal, verlies of problemen met de digitale
toegangscontrole, mail je naar toegangscontrole@hogent.be

