
Huisregels Ter Poorteweg
Zo gaan we met elkaar om

Welkom bij SVRZ, locatie Ter Poorteweg! Op deze locatie wonen mensen met het syndroom van Korsakov. 
Gezien het karakter van dit syndroom gelden er in Ter Poorteweg specifieke huisregels. Deze huisregels 
zijn aanvullend op de algemene huisregels van SVRZ. We vragen u vriendelijk om deze regels in acht 
te nemen, zodat mensen hier prettig kunnen wonen. Deze regels zijn bedoeld voor iedereen op deze 
locatie, dus voor zowel bewoners als medewerkers, maar ook voor bezoekers en leveranciers. 

Bedankt voor uw medewerking!

Geen drugs 
Drugs zijn niet toegestaan op deze locatie.

Geen scherpe voorwerpen
Bewoners mogen niet in het bezit zijn van scherpe voorwerpen, ook niet in de 
eigen kamer. Medewerkers zijn bevoegd om jas-, tas- en kamercontrole uit te 
voeren bij bewoners. Bezoek wordt verzocht geen scherpe voorwerpen bij 
zich te hebben.

Geen alcohol 
Gezien het ziektebeeld mogen de bewoners geen alcohol gebruiken, 
ook niet buiten deze locatie. Het is daarom belangrijk dat de bewoners niet 
geconfronteerd worden met alcohol. We vragen bezoekers om hier rekening
mee te houden. En dus bijvoorbeeld geen bonbons met alcohol of 
alcoholvrije bieren of wijnen mee  te nemen. Bezoek wordt verzocht om niet 
onder invloed van alcohol op de locatie te komen.

Afspraken voor bezoek
Voor bewoners is rust en een gestructureerd dagritme van belang. We vinden het 
daarom prettig als bezoek plaatsvindt buiten de werktijden op het activiteitencentrum. 
En ook buiten de etenstijden. Als u op bezoek komt, kan het zijn dat onze medewerkers 
afspraken met u willen maken. Of u vragen om naar een andere ruimte te gaan. Dit is 
om de rust voor de andere bewoners te bewaren. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Als blijkt dat het u niet lukt om de huisregels na te leven of als u op een andere manier voor overlast in het 
gebouw zorgt, dan kunt u daarop aangesproken worden. Mocht dit gesprek niet tot verbetering leiden, 
dan kan de locatiemanager u de toegang tot het gebouw ontzeggen, dan wel aangifte doen bij de politie.


