
Huisregels
Locatie ‘t Jagthuis

 Hoe gaan we met 
 elkaar om? 
We gaan respectvol met elkaar om. Dat betekent 
onder andere dat we met elkaar de rust in huis 
respecteren en geen schade toebrengen aan 
(spullen van) anderen. Iedere cliënt ontvangt zijn  
of haar eigen zorg. Heeft u hierover vragen? Laat  
het dan gerust aan ons weten, maar meng u niet 
direct in de zorg van iemand anders. Natuurlijk 
accepteren we geen ongewenst of ongepast  
gedrag.

 Bezoek
’t Jagthuis is van u als bewoners. Uw familie, 
vrienden en andere betrokkenen zijn op elk 
moment van de dag van harte welkom u te 
bezoeken. 

Wilt u of uw bezoeker naar een appartement van 
een andere cliënt of een medewerkersruimte? Dat 
mag als u daarvoor toestemming heeft gekregen.

 Privacy
Maak geen foto’s, video- of geluidsopnamen van 
andere bewoners, medewerkers, vrijwilligers en 
bezoekers. U kunt hen wel om toestemming  
vragen. Vraag ook om toestemming als u een  
foto of opname online wilt zetten. 

 Roken
Binnen ’t Jagthuis geldt een rookverbod.1

 Huisdieren
U mag een huisdier houden als u daarvoor 
toestemming van ons heeft gekregen. 

Wil uw bezoeker graag een hond meenemen? 
Overleg dit dan van tevoren met een zorg-
medewerker.

1  Het rookverbod heeft betrekking op het roken, het pruimen en snuiven van tabaksproducten en het  
consumeren van de damp van elektronische sigaretten of elektronische sigaretten zonder nicotine.

Zo veel mogelijk vrijheid om te wonen en leven! Daar streven we 
naar bij ‘t Jagthuis en huisregels helpen daarbij. Ze gelden voor  
u als bewoner en voor alle bezoekers.
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 Veiligheid 
Een prettige woonomgeving voor iedereen is ook 
een veilige woonomgeving. We hebben daarom  
een aantal veiligheidsregels:
•  U mag geen kaarsen branden in uw appartement. 

Kaarsen op batterijen mag u natuurlijk wel 
aandoen. 

•  Werkt een elektrisch apparaat niet meer helemaal 
goed? Dan mag u het niet meer gebruiken. Is een 
snoer beschadigd? Gebruik het apparaat dan ook 
niet meer. 

•  U mag geen voorwerp in uw bezit hebben dat een 
gevaar voor anderen kan vormen. Bijvoorbeeld 
spullen waarmee u zichzelf of anderen kan 
verwonden. 

’t Jagthuis verlaten
U kunt zich vrij bewegen in huis, het terras en de 
tuin. Onder begeleiding mag u ’t Jagthuis verlaten. 
Uw begeleider zorgt dan voor een veilige terugkeer. 
Wilt u ’t Jagthuis zelfstandig verlaten? Overleg hier 
dan over met een zorgmedewerker.

Afdeling tijdelijk sluiten
Als er zich een infectieziekte voordoet binnen ‘t 
Jagthuis, dan kunnen we een afdeling tijdelijk 
sluiten. Dit is om te voorkomen dat de ziekte  
zich verder verspreidt.

Codeslot en camera’s
De voordeur van ‘t Jagthuis is vanwege de veiligheid 
voorzien van een camera en ’s avonds en ’s nachts 
van een codeslot.
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Wat gebeurt er als u zich niet 
aan de huisregels houdt?

Dan gaan we daarover met u in gesprek  
en verbinden we daaraan consequenties.  
Aan bezoekers kan de toegang tot de 
locatie worden geweigerd of tijdelijk 
worden ontzegd.
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