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Huisregels respijtvoorziening

Dit zijn de huisregels die gelden voor deelnemers die gebruik maken van het respijthuis. De
huisregels worden toegelicht door een medewerker/vrijwilliger en ondertekent door de deelnemer
voor akkoord. De deelnemer dient zich aan alle huisregels te houden gedurende het verblijf.
•

Bezoek: uitsluitend in overleg met begeleiding.

•

Brandveiligheid: er mag NIET gerookt worden in het respijthuis en Praktijkhuis. Mocht je willen
roken na 21:30 uur? Dan kun je via de voordeur naar buiten toe.

•

Begeleidingsplan: bij aanvang wordt er een begeleidingsplan opgesteld met doelen en
afspraken.

•

Fotograferen/ video-opnames: binnen Ixta Noa respecteren we de privacy van iedereen die er
verblijft. Dit betekent in ieder geval, dat eerst uitdrukkelijk schriftelijk toestemming moet worden
gevraagd alvorens van iemand een video opname en/of foto’s te maken. Dit geldt ook voor het
fotograferen met een mobiele telefoon.

•

Handelen: om misverstanden tussen logees en gevoelens van ongenoegen te voorkomen, wordt
je verzocht niet onderling te handelen, te ruilen of geld te lenen.

•

Huisdieren: het houden van huisdieren is niet toegestaan.

•

Maaltijden/koken: er wordt van je verwacht dat je mee-eet met de deelnemers in het Praktijkhuis.
Van tevoren worden de maaltijden gezamenlijk bereid. De lunch is iedere dag van 12:30 – 13:00
uur en op bepaalde dagen de warme maaltijd van 17:30 – 18:00 uur. Vóór 10:00 uur dien je aan
te melden middels de eetlijst die op de beneden hangt.

•

Niet toegestaan: drugs, alcohol, wapens en (brand) gevaarlijke voorwerpen. (kaarsen,
waxinelichtjes, aanstekers, lucifers). Ook wordt het niet toegestaan om te compenseren d.m.v.
bijvoorbeeld laxeren en braken. Mocht dit toch gebeuren, dan eindigt het verblijf onmiddellijk.

•

Overleg: er is periodiek een evaluatiemoment tussen loge/verwijzer en aanspreekpunt over de
stand van zaken in het respijthuis.

•

Preventie Legionella: spoel bij aanvang van je verblijf alle waterleidingen, zowel warm als koud,
van jouw kamer, keuken en douche één minuut door.

•

Privé bezittingen: alle kamers zijn afsluitbaar. Bij afwezigheid adviseren wij om deze kamer af te
sluiten, dit in verband met de verzekering van je eigendommen. Wanneer je je sleutel kwijt raakt,
dien je dit te melden bij de Praktijkhuis medewerker(s). Je krijgt dan tegen betaling (€10) een
nieuwe sleutel. Wij vragen je om geen label met naam en adres aan de sleutel te bevestigen
i.v.m. diefstal. Ixta Noa is bij vermissing van privé bezittingen niet verantwoordelijk.

•

Schoonmaken: zelf draag je zorg voor het opruimen en verzorgen van je zit/slaapkamer.
Daarnaast heb je een aandeel in het schoon en netjes achterlaten van de algemene ruimtes na
gebruik daarvan.
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•

Slaaptijden: we gaan uit van een nachtrust tussen 22.00 uur en 7.00 uur. Bezorg dus geen
geluidsoverlast tussen die tijden.

•

Sleutels: bij aanvang in het Respijt ontvang je een voordeur sleutel en de sleutel van de
desbetreffende slaapkamer waar je verblijft. Middels de sleutelverklaring geef je akkoord voor
ontvangst en de verantwoordelijkheid voor deze sleutels.

•

Wasgoed: je draagt zelf de zorg voor het wassen van je was. Schone en vuile was kun je bewaren
op je eigen kamer in de waszak. Er is een wasmachine en droger aanwezig. Tussen 19:00 – 07:00
uur is het niet toegestaan gebruik te maken van de wasmachine en droger.

Hierbij stem ik in met de huisregels van het Respijthuis

Locatie:
Datum:

Voor akkoord:
Naam en handtekening deelnemer

Voor akkoord:
Naam en handtekening medewerker

N.B.
De medewerkers van het Praktijkhuis en Respijt zijn niet verantwoordelijk voor jouw (lichamelijke)
gezondheid. Deze verantwoordelijkheid ligt bij jezelf en/of bij jouw huisarts.
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