
MAATREGELEN
We willen te allen tijde samen voorkomen 
dat het nodig is maatregelen op te 
leggen. Als u overlast veroorzaakt, dan 
gaan wij eerst met elkaar in gesprek en 
vragen wij u om het ongewenste gedrag 
te stoppen. Stopt het niet, dan kunnen wij 
in het uiterste geval een waarschuwing 
geven en/of andere gepaste maatregelen 
nemen, bijvoorbeeld een verbod iets te 
doen of (in geval van bezoekers) een 
toegangsverbod.

WAT MOGEN WE VAN ELKAAR VERWACHTEN?

We gaan op een respectvolle en vriendelijke 
wijze met elkaar om.

We respecteren andermans eigendommen 
en die van de locatie.

We houden rekening met elkaar en met 
andermans rust. Dit geldt zeker tijdens 
slaap- en rusttijden. 

Bezoek is van harte welkom. Bezoek kan 
ontvangen worden in de daarvoor bestemde 
ruimten. Het aantal bezoekers kan op 
aangeven van medewerkers worden beperkt.

Rivas is een rookvrije organisatie. Voor 
bewoners die roken wordt een faciliteit 
gecreëerd. Op alle andere plaatsen is roken 
niet toegestaan.

We zorgen ervoor dat onze leefruimten schoon 
en netjes blijven.

We zorgen gezamenlijk voor een veilige 
woonomgeving. We volgen de maatregelen 
die nodig zijn om te voorkomen dat een 
infectieziekte zich verspreidt.

Huisdieren zijn welkom, mits zij geen overlast 
veroorzaken voor andere bewoners en mede-
werkers. Honden dienen aangelijnd te zijn. In 
overleg met medewerkers wordt bekeken of u 
een huisdier kunt houden. In dat geval ver-
wachten wij dat u zelf voor uw huisdier zorgt 
en voorkomt dat uw huisdier overlast geeft.

Wilt u van anderen een foto maken of filmen 
voor privégebruik? Zorg dat u eerst toestem-
ming vraagt aan de zorgmedewerkers en 
betrokken aanwezigen. Wilt u het foto en/film-
materiaal ook online publiceren, vraagt u daar 
dan opnieuw toestemming voor.
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U bent van harte welkom op deze 
locatie van Rivas Zorggroep. Wij 
vinden het belangrijk dat iedereen 
die binnen onze woonzorglocaties 
verblijft - of dit nu kort of lang is 
- zich prettig en veilig voelt. Om 
ervoor te kunnen zorgen dat uw 
verblijf en dat van anderen ook 
veilig en prettig blijft, zijn er regels 
die voor iedereen binnen de locatie 
gelden, bijvoorbeeld cliënten, 
bezoekers envrijwilligers. Deze 
regels noemen wij onze huisregels. 

HUISREGELS 
Rivas Zorggroep

WAT WILLEN WE NIET?
• Overlast of gevaar in welke vorm dan 

ook, bijvoorbeeld geluidsoverlast, 
agressie en geweld, dronkenschap.

• Overmatig alcoholgebruik of het 
gebruik en/of handel in drugs.

• Vernieling of diefstal van andermans 
 eigendommen.
• Open vuur 

(zoals het branden van kaarsen). 
• Gokken. Binnen onze locaties wordt niet 

gespeeld om geld.
• We verkopen onderling niets en lenen 

of ruilen onderling niets. Het (uit-)lenen 
van geld en/of voorwerpen van en aan 
cliënten/medewerkers is niet toegestaan.

PRETTIG 
EN VEILIG 
WONEN


