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

• Bezoek: uitsluitend in overleg.
• Brandveiligheid: er mag NIET gerookt worden in het respijthuis. Mocht u willen
roken, dan kan dit buiten.

• Begeleidingsplan: indien gewenst kan er bij aanvang een begeleidingsplan worden
opgesteld met doelen en afspraken.

• Financiën: vooraf is met u een dagprijs besproken, deze zal middels facturering aan u
worden gestuurd of overhandigd.

• Fotograferen/video’s- opnames: binnen het Respijthuis Lelystad respecteren we de
privacy van iedereen die er verblijft. Dit betekent dat eerst uitdrukkelijk (schriftelijk)
toestemming dient te worden gevraagd aan aanwezigen alvorens van iemand een
video opname en/of foto’s te maken. Dit geldt ook voor het fotograferen met een
mobiele telefoon.

• Handel drijven: om misverstanden en gevoelens van ongenoegen te voorkomen,
word u verzocht niet onderling te handelen, te ruilen of geld te lenen.

• Huisdieren: het meenemen van huisdieren is niet toegestaan mits het een hulpdier
•
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betreft.
In-en uitchecken: in overleg.
Medicatie: de verantwoordelijkheid voor medicatie en hun inname blijft te allen
tijde in handen van de gast zelf of hun professionele zorgverleners.

• Maaltijden/koken: dieet en voedselallergieën graag vooraf doorgeven.
Het wordt gewaardeerd als u gezamenlijk de maaltijden wilt nuttigen in de
huiskamer. Tegen een vergoeding van 7,50 Euro voor een warme maaltijd en 3,75
voor een broodmaaltijd kan uw bezoek desgewenst mee-eten .

• Niet toegestaan: drugs, wapens en (brand) gevaarlijke voorwerpen. (kaarsen,
waxinelichtjes, aanstekers, lucifers). Mocht dit toch gebeuren, dan eindigt het verblijf
onmiddellijk.

• Privé bezittingen: alle kamers zijn afsluitbaar. Bij afwezigheid is het mogelijk om deze
kamer af te sluiten, ook in verband met de verzekeringen van uw eigendommen.

• Sleutels: bij aanvang in het Respijthuis is er dus de mogelijkheid dat u zelf een sleutel

•

krijgt van de (slaap)kamer waar u verblijft. Middels deze verklaring geeft u dan ook
akkoord voor ontvangst en de verantwoordelijkheid voor deze sleutel.
Wanneer u deze sleutel kwijtraakt, dient u dit te melden bij de medewerker(s). U
krijgt dan tegen betaling (€10) een nieuwe sleutel. Wij vragen om geen label met
naam en adres aan de sleutel te bevestigen i.v.m. diefstal. Respijthuis Lelystad is bij
vermissing van privébezittingen niet verantwoordelijk.
Slaaptijden: we gaan uit van een nachtrust tussen 23.00 uur en 7.00 uur. Tussen die
tijden dus graag enige rust bewaren.

