Huisregels
 Iedereen die in het Bartholomeus Gasthuis woont, werkt of te gast is, respecteert
andermans leefwijze en de individuele vrijheid van mensen en handelt daarnaar.
 Bewoners en gasten conformeren zich aan de richtlijnen/aanwijzingen van het
Bartholomeus Gasthuis met betrekking tot veiligheid, hygiëne, privacy, etc. Deze zijn
terug te vinden in de bewoners-ABC en deze huisregels.
 Bewoners en gasten conformeren zich aan de tijdelijk van toepassing zijnde richtlijnen en
aanwijzingen die via memo’s, mail of mantelzorgportaal Carenzorgt worden
gecommuniceerd.
 In verband met brandveiligheid is het branden van kaarsen of waxinelichtjes of ander
open vuur in huis niet toegestaan.
 Huisdieren zijn welkom in huis (honden aan de lijn), mits zij geen overlast veroorzaken
voor anderen en verzorgd kunnen worden door u of uw bezoek.
 Het is niet toegestaan om zonder toestemming van direct betrokkenen foto’s, filmpjes of
geluidsopnames te maken in huis.
 Na 22.00 uur ’s avonds is het niet toegestaan om overmatig geluid te maken, dit in
verband met de avondrust van bewoners.
 Grensoverschrijdend of ongewenst gedrag accepteren wij niet1. Hieronder verstaan wij
o.m.:
o tegenwerkend gedrag: niet aan de regels houden;
o agressief of gewelddadig gedrag: treiteren, uitdagen tot vechten, beledigen,
discrimineren (anderen belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond
van afkomst, geloof, geslacht, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding), intimideren,
uitschelden, pesten, bedreigen (verbaal/ non-verbaal);
o ongewenste intimiteiten: opmerkingen, gebaren, aanrakingen, of pressie van
seksuele aard;
o alcoholmisbruik en drugsgebruik. Personen onder invloed wordt de toegang tot
ons huis geweigerd.
o crimineel gedrag: diefstal of vandalisme. Wapens zijn in huis niet toegestaan.
 Roken is in het gehele gasthuis incl. de appartementen niet toegestaan. In de binnentuin
is een mogelijkheid om te roken onder het afdak bij de pergola. In appartementen met
een balkon mag ook gerookt worden op het balkon.
 In verband met mogelijke schade aan leidingen en buizen in de muren, is het niet
toegestaan zelf gaten te boren in de wanden. De huismeester kan dit voor u doen.
 Voor bouwkundige aanpassingen dient u vooraf toestemming te hebben van de facilitair
manager. Na bewoning dient u het appartement in originele staat op te leveren, tenzij
schriftelijk anders met u is overeengekomen.
 In het algemeen verzoeken wij u om voorzichtig om te gaan met vloeren, wanden, meubels
en andere accessoires in de algemene ruimtes. Het Bartholomeus Gasthuis heeft bewust
geïnvesteerd in een prettige en afgewerkte inrichting van het gebouw; uw woonomgeving.
Wij willen dit graag zo houden.
Als u of uw bezoekers zich niet aan deze huisregels (kunnen) houden, zullen wij de ernst

Uitzondering hierop vormt gedrag dat voortkomt uit een psychogeriatrische stoornis van bewoner. In dat geval
bespreken wij met de arts, psycholoog, zorgteam en betrokken familie hoe om te gaan met dit gedrag.
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van de situatie inschatten. Ernstige overtreding kan leiden tot het verbreken van de
overeenkomst met u. In relevante situaties doen wij aangifte bij de politie.

