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BIJLAGE HUISREGELS:

Deze bijlage > huisregels, maken onderdeel uit van de overeenkomst en het
reglement van Zorgboerderij Alles Kidts / Erve Broekhuis.
De huisregels zijn op de volgende pagina te vinden en dienen opgevolgd te worden.
Wanneer deze huisregels niet opgevolgd worden, is de organisatie helaas
genoodzaakt om maatregelen te treffen en de persoon die deze huisregels
overtreed, hierop aan te spreken en indien nodig vriendelijk te verzoeken te
vertrekken.
Dit om de veiligheid, privacy en werk- en leefbaarheid van een ieder die aanwezig is,
te waarborgen.

Naast de huisregels hanteert de organisatie;
-

Een privacy reglement,

-

Een geheimhoudingsplicht,

-

Een klachtenprocedure.

Wanneer u een van deze documenten wilt ontvangen, kunt u deze per e-mail
aanvragen bij de organisatie;
Contact ‘Zorgboerderij Alles Kidts’;

www.zorgboerderijalleskidts.nl / info@zorgboerderijalleskidts.nl
Contact ‘Zorgboerderij Erve Broekhuis’;

www.zorgboerderijervebroekhuis.nl / info@zorgboerderijervebroekhuis.nl
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In het gebouw / op het terrein zijn alleen personen aanwezig die aanwezig behoren te
zijn of een afspraak hebben. Andere personen kunnen alleen op afspraak komen.
In de organisatie krijgen minder valide cliënten met voorrang een zitplaats.
De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal / beschadiging van eigendommen.
De organisatie heeft een aantal overalls / schoeisel ter beschikking die tijdens de
werkzaamheden gedragen kunnen worden en welke eigendom zijn van de organisatie.
Het kan voorkomen dat er niet altijd voor elke zorgvrager een overal / schoeisel
aanwezig is, dit wanneer er meerdere zorgvragers tegelijk aanwezig zijn. Daarom mag
een zorgvrager ook altijd een eigen overall / oudere (werk) kleding / schoeisel
meenemen en deze aantrekken tijdens de opvang momenten. De organisatie is er niet
verantwoordelijk voor in welke kleding iemand gaat spelen / werken / activiteiten
onderneemt. De organisatie is niet verantwoordelijk voor onherstelbaar versmeren,
beschadigingen, stuk- of kwijt raken van kleding / schoeisel.
Tijdens de herfst- en wintermaanden, zien wij de zorgvragers graag in warme jassen en
waterdicht schoeisel. Vergeet muts, sjaal en handschoenen niet. Ook met koud weer zal
er buiten gewerkt / gespeeld worden. Wanneer de organisatie van mening is dat de
zorgvrager geen juiste winter kleding aan heeft, kan hij / zij niet naar buiten.
Tijdens de zomermaanden, mag een korte broek en T-shirt, zolang er veilig in gewerkt
kan worden. Korte rok, blote jurk & topjes, zijn niet toegestaan. Slippers liever niet,
worden ze toch gedragen, dan op eigen risico. Tijdens de dierenverzorging mogen er
geen slippers gedragen worden.
Parkeren van uw fiets of auto, graag op de daarvoor aangewezen plekken.
Zorgvragers mogen niet zonder toestemming in werkplaatsen of dierenverblijven
komen of van het erf af gaan.
Lectuur is in eigendom van de organisatie en mag niet meegenomen worden.
In geval van calamiteiten volgt u de aanwijzingen van het personeel op.
Roken; is binnen niet toegestaan. Roken; is buiten toegestaan mits persoon boven de 18
jaar is, dit in overleg en alleen op de daarvoor bestemde plek plaatsvindt.
Gebruik van alcohol en drugs is verboden, zowel op locatie als voor aanvang opvang.
Mobiele telefoon; is tijdens de opvang alleen bij bijzonderheden en in overleg met het
personeel van de zorgboerderij toegestaan. Indien een zorgvragers toch een mobiel
zonder toestemming gebruikt en dit hinderlijk is tijdens de opvang, dan wordt de
mobiel afgenomen. Uiteraard wordt de mobiel na afloop van de opvang terug gegeven.
Het meenemen van (zak)messen is verboden. Evenals ‘vecht’ en schiet speelgoed.
Audio apparatuur en computer spellen; meenemen is toegestaan maar mag alleen
gebruik van worden gemaakt tijdens de ‘rustmomenten’ en in overleg met het
personeel. Van tevoren worden hier afspraken over gemaakt; hoe lang, welk spel, in
welke ruimte, enz. Deze spellen zijn bij ons geen activiteit.
Eigen speelgoed; is beperkt toegestaan en alleen als er vooraf overleg heeft
plaatsgevonden met de organisatie. Het meenemen van eigen spullen is geheel voor
eigen risico. De zorgboerderij is niet aansprakelijk voor het kwijt of stuk raken ervan.
De zorgvrager onder de 18 jaar kan alleen opgehaald worden door de ouder / voogd /
volgens afspraak. Indien het een keer voorkomt dat deze persoon niet kan komen
ophalen, dan A.U.B. doorgeven aan de Zorgboerderij welke persoon de zorgvrager op
komt halen, zodat wij dit weten en hier rekening mee kunnen houden. Bij het ophalen
kan er gevraagd worden of de ophaler zich wil identificeren.
Na de dierenverzorging EN voor het eten , worden de handen gewassen met water en
desinfecterende zeep. Dit is voor iedereen verplicht.
Iedereen gedraagt zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden.
Personen die aanstootgevend- grensoverschrijdend gedrag vertonen worden direct
verwijderd uit het pand.
Grensoverschrijdend gedrag; wanneer een zorgvrager dit vertoont, wordt er een
gesprek ingepland, wat de organisatie onder grensoverschrijdend gedrag verstaat wordt
toegelicht in het reglement.
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