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HUISREGELS ORGANISATIE WELZIJN E25   
  

Toegang  

▪ Dit gebouw is tijdens de openingstijden voor jongeren uitsluitend met een lidmaatschapspas 

toegankelijk. De kantoren, administratie, keuken, opslagruimten en de ruimte achter de bar zijn 

echter alleen toegankelijk voor medewerkers en vrijwilligers die op dat moment dienst hebben.  

  

Rookbeleid  

▪ In dit gebouw is roken niet toegestaan met uitzondering van een eventueel aanwezige rookruimte. 

Gedurende activiteiten voor een doelgroep onder de 18 jaar is roken in de directe nabijheid van de ingang 

van de locatie waar de doelgroep gebruik van maakt, niet toegestaan.   

  

Verloren/gevonden voorwerpen  

▪ Als u in dit gebouw een voorwerp vindt, dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, dan kunt 

u dat bij een van medewerkers inleveren. Wordt een gevonden voorwerp niet binnen uiterlijk één maand 

opgehaald, dan behouden de Organisaties zich het recht voor zich ervan te ontdoen. Wie een gevonden 

voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren.  

   

Aansprakelijkheid  

▪ De Organisaties zijn niet aansprakelijk voor schade aan en/of diefstal of verlies van persoonlijke 

bezittingen van bezoekers.  

  

Alcohol  

▪ Alcoholische dranken worden niet verstrekt.   

 

Bedrijfshulpverlening bij ongevallen/brand/calamiteiten  

▪ In dit gebouw zijn bedrijfshulpverleners aanwezig, alsmede een verbandtrommel en kan er in geval      

van nood eerste hulp verleend worden. Meldt u in een dergelijk geval bij de dichtstbijzijnde medewerker.  

▪ Als u zich in het gebouw bevindt, terwijl er een ontruimingsoefening plaatsvindt, dient u de 

aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.  

▪ Het is niet toegestaan om nooduitgangen te openen zonder dat er nood is, tenzij hiervoor 

toestemming wordt gegeven door een medewerker van het centrum.  

  

 Taal  

▪ Als werknemers, vrijwilligers, stagiairs en vakdocenten spreken we op de werkplek Nederlands met 

elkaar en met onze deelnemers/bezoekers. Zo begrijpen wij elkaar en blijven we voor eenieder 

aanspreekbaar. Alleen als een bezoeker of deelnemer de Nederlandse taal niet of niet voldoende machtig 

is, kan hiervan afgeweken worden.  
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Gedrag  

▪ Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt 

verwijdering plus twee maanden ontzegging van de toegang tot het gebouw.  

▪ U mag (zonder toestemming van een medewerker) eigendommen van het centrum niet mee naar 

buiten nemen (dat geldt ook voor flesjes of lege blikjes) 

 of uw eigendommen in het centrum plaatsen. 

▪ Bij diefstal, aanrichten van vernielingen aan eigendommen van de Organisatie en andere strafbare 

feiten wordt zonder uitzondering bij de politie aangifte gedaan.  

▪ Uitingen van discriminerende aard, agressie, geweld en seksuele intimidatie worden niet toegestaan.  

     De gedragscode van de Organisaties kunt u opvragen bij een van de medewerkers.  

▪ Indien er sprake is van wangedrag of indien de huisregels worden overtreden, kan dit leiden tot 

ontzegging van het gebruik van bepaalde faciliteiten of van de toegang tot het gebouw.  

  
Verdovende middelen/wapens  

▪ Het nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich hebben van enigerlei verdovende middelen is ten 

strengste verboden. Bij het verhandelen van verdovende middelen wordt onmiddellijk de politie 

ingeschakeld. Ook met een wapen heeft u geen toegang tot de gebouwen van de Organisaties. Een 

groot zakmes wordt ook als wapen gezien.  

▪ Als blijkt dat een bezoeker drugs heeft gebruikt, zal de betreffende bezoeker de toegang tot het 

gebouw direct worden ontzegd.  

  

Aanwijzingen van medewerkers  

▪ Aanwijzingen van medewerkers dienen opgevolgd te worden.  

  

Meegebrachte consumpties  

▪ Er mogen door bezoekers zonder toestemming geen meegebrachte consumpties worden genuttigd.  

  

Huisdieren  

▪ Huisdieren zijn niet toegestaan in dit gebouw, met uitzondering van blindengeleide- of andere 

hulpverlenende honden.  

  
Directie  

▪ In alle gevallen waarin de huisregels niet voorzien, beslist de directie.  

  

  

  

  

  

  

  

          

          

  

 
 
  


