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Huisregels – locatie De Nieuwpoort 
Versie november 2021 
 

Inleiding 
De huisregels zijn opgesteld om het wonen in De Nieuwpoort zo prettig mogelijk te maken. 
In De Nieuwpoort gelden de volgende huisregels voor een goede gang van zaken in huis. In 
het individuele zorgplan kan van deze huisregels worden afgeweken. De afspraken in uw 
zorgplan hebben voorrang op de huisregels. 
 

1. Respectvolle omgang 
Wij verwachten van eenieder dat men op een respectvolle wijze met elkaar omgaat. Dit 
houdt onder meer in dat (verbaal of lichamelijk) geweld, ongewenste intimiteiten of 
discriminatie niet getolereerd kunnen worden. Indien dit toch gebeurt, kan de 
directeur/bestuurder overgaan tot verwijdering of ontzegging van toegang tot het pand. 
 

2. Slaap- en rusttijden 
Wij gaan uit van een nachtrust tussen 23:00u en 7:00u. De gehele dag is er gelegenheid tot 
rusten. Er worden geen specifieke rusttijden in de middag gehanteerd. 
 

3. Eettijden 
Voor de warme maaltijden is het restaurant geopend tussen 12:00u en 13:30u en tussen 
17:30u en 19:00u. Aanmelden is hierbij verplicht. 
 

4. Bezoektijden 
Er zijn geen specifieke bezoektijden. U kunt alle dagen van de week, op elk gewenst tijdstip 
bezoek ontvangen. U kunt hiervoor gebruik maken van uw appartement of het restaurant. 
Uiteraard is het prettig als bezoek rekening houdt met de eet- en rusttijden. 
 

5. Telefoneren 
U kunt de telefoon in uw eigen appartement gebruiken. 
 

6. Gebruik van PC en internet 
Indien u een eigen PC bezit, kunt u deze gebruiken, bij voorkeur op uw eigen appartement. 
Elders is ook mogelijk, mits uw omgeving hiervan geen last ondervindt en/of het geen 
afbraak doet aan de sfeer op de etage. 
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7. Gevaarlijke voorwerpen 
Het is niet toegestaan om voorwerpen in uw bezit te hebben die een gevaar voor u of 
voorde goede gang van zaken in De Nieuwpoort kunnen opleveren.  

 
8. Privébezittingen 
In uw appartement is een kledingkast aanwezig. Deze kast is niet afsluitbaar. Waardevolle 
spullen kunt u in bewaring geven aan uw familie of mantelzorger. Op de appartementen 
(behalve op WMS) zijn kluisjes aanwezig, waar waardevolle spullen in bewaard kunnen 
worden. 
 

9. Roken 
Roken in de appartementen wordt zo veel mogelijk ontmoedigd in het kader van de 
veiligheid voor zowel bewoner als medewerker. Roken is alleen toegestaan op de 
aangewezen rookpunten buiten.  
 

10. Alcohol 
Alcoholgebruik is toegestaan, mits dit niet leidt tot overlast. 
 

11. Drugs 
Het in bezit hebben van, het handelen in en het gebruiken van drugs is niet toegestaan.  
 

12. Huisdieren 
In principe is het houden van huisdieren niet toegestaan. Huisdieren kunnen in overleg mee 
op bezoek komen. 
 

13. Toegang tot facilitaire ruimtes 
In De Nieuwpoort zijn er een aantal ruimtes die alleen betreed mogen worden door 
medewerkers die daarvoor bevoegd zijn. Het betreft de keuken van het restaurant, de 
facilitaire ruimtes, kantoorruimtes en de verhuurde ruimtes op de begane grond.  
 

14. Fotograferen en andere beeldopnamen 
NIKO respecteert de privacy van iedereen die in De Nieuwpoort verblijft. Iedereen wordt 
dan ook verzocht zeer zorgvuldig met foto’s om te gaan. Dit betekent in ieder geval dat 
eerst de uitdrukkelijke toestemming van de persoon van wie met de foto wil maken wordt 
gevraagd. Hetzelfde geldt voor andersoortige opnamen zoals die via video, film, mobiele 
telefoon, webcam e.d. 
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15. Openbaarmaking van beeldopnamen 
Gelet op de privacy van iedereen die in De Nieuwpoort verblijft, gebeurt verzending en/of 
publicatie van de gemaakte beeldopnamen, op welke wijze dan ook, uitsluitend met 
uitdrukkelijke toestemming van betrokkene(n).  
 
Voordat er foto-/film-/video-opnamen gemaakt worden voor publicatie of uitzending vindt 
hierover overleg plaats met de teammanager, vooral ter bescherming van de medewerkers. 
 

16. Handelen 
Om misverstanden en gevoelens van ongenoegen te voorkomen tussen bewoners, 
medewerkers en/of familieleden wordt u dringen verzocht binnen De Nieuwpoort geen geld 
aan anderen te lenen, iets met anderen te ruilen of onderling te handelen in goederen. 
 

17. Veiligheid 
In verband met de veiligheid is het verboden om in of om uw appartement open vuur en 
gevaarlijke stoffen te hebben, zoals echte kaarsen, aanstekers, lucifers of bijtende of licht 
ontvlambare schoonmaakmiddelen.  
 
In verband met de veiligheid moet uw appartement goed toegankelijk zijn, zodat bij brand 
snel gehandeld kan worden (denk hierbij aan evacuatie). Het is de taak van de bewoner dan 
wel diens naasten om het appartement opgeruimd te houden.   
 
 


