
 
  

 

 

 

 

Respect en begrip 
Cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers gaan op een respectvolle en gelijkwaardige wijze 
om met elkaar en hebben begrip voor elkaars standpunten. 
 
Bezoektijden 
In de gebouwen van Pieter van Foreest waar cliënten verblijven gelden bezoektijden. Zowel in het 
belang van de veiligheid als in het belang van de cliënt kan een afwijkende bezoekregeling worden 
afgesproken. De reguliere bezoektijden staan op onze website www.pietervanforeest.nl. 
 
Rust 
In de gebouwen van Pieter van Foreest waar cliënten verblijven gelden slaap- en rusttijden, waarin 
cliënten elkaar de gelegenheid geven om te slapen of te rusten. 
 
Overlast 
Het is niet toegestaan doelbewust overlast of hinder te veroorzaken. 
 
Deurbeleid avond en nacht 
In verband met het waarborgen van de veiligheid worden de buitendeuren van de gebouwen van 
Pieter van Foreest waar cliënten verblijven in de avond en nacht gesloten. Voor betreding of het 
verlaten van het gebouw in de avond of nacht wordt de deur apart geopend. In geval van een 
calamiteit worden de deuren automatisch ontgrendeld. 
 
Huisdieren 
Cliënten mogen huisdieren hebben met instemming van de (locatie)manager, waarbij afspraken 
gemaakt worden over de verzorging. Anderen mogen geen last ondervinden van het huisdier. 
Bezoekers mogen huisdieren meenemen, wel aangelijnd of in een huisdier-box. Deze huisdieren 
mogen geen overlast veroorzaken voor anderen. 
 
Roken 
De gebouwen van Pieter van Foreest zijn conform de wet rookvrij en roken is alleen toegestaan in de 
daarvoor aangewezen rookruimtes en/of -gebieden. 
 
Geweld 
Fysiek of verbaal geweld is niet toegestaan. 
 
Discriminatie 
Discriminatie is niet toegestaan. 
 
Alcohol en drugs 
Cliënten en bezoekers mogen tijdens hun verblijf of bezoek niet onder invloed van alcohol zijn. Ook 
mogen cliënten en bezoekers tijdens hun verblijf of bezoek niet onder invloed van verdovende 
middelen zijn. Handelen in verdovende middelen is verboden. 
 
Gevaarlijke voorwerpen 
Het is verboden om wapens en/of voorwerpen die een gevaar opleveren voor de eigenaar of voor 
anderen in bezit te hebben. Indien daartoe aanleiding is kunnen bezoekers worden gecontroleerd op 
gevaarlijke voorwerpen. 
 
 
 

Huisregels Pieter van Foreest  
 

We vinden het belangrijk dat Pieter van Foreest een prettige en veilige plek is voor iedereen.  
Voor alle cliënten, hun naasten, onze collega’s, vrijwilligers, bezoekers en betrokkenen. 

Daarom hebben we huisregels die in al onze gebouwen van toepassing zijn. 

 



 
  

 
 
 
 
 
 
 
Kansspelen 
Het is verboden om in de gebouwen van Pieter van Foreest te spelen om geld, goederen of diensten. 
 
Waardevolle spullen 
Cliënten wordt geadviseerd om waardevolle spullen te bewaren in een daarvoor bestemd kluisje, 
indien beschikbaar, of deze in bewaring te geven bij hun naasten. 
 
Online gedrag 
Indien in de gebouwen een computer beschikbaar wordt gesteld, mag deze niet worden gebruikt om 
gewelddadige, racistische of aanstootgevende websites te bezoeken. 
 
Beeld en geluid 
Het maken van beeld- en geluidsopnamen voor privégebruik is toegestaan, maar alléén indien de 
personen die te zien of te horen zijn hier toestemming voor hebben gegeven. Dit geldt ook voor het 
eventueel (online) publiceren van die opnamen. 
 
Aanwijzingen opvolgen 
Volg altijd aanwijzingen van het personeel op. 
 
Naleving huisregels 
Onze huisregels zijn niet vrijblijvend. Indien nodig kunnen aan het niet naleven gevolgen verbonden 
worden zoals een ontzegging van de toegang tot het gebouw. 

 
 

 
Samen houden we Pieter van Foreest prettig en veilig. 
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