
 

Titel: Huisreglement KwadrantGroep 22-11-2021 1 

  
        

Titel: Huisreglement KwadrantGroep 

Versie: 1 
 

  

 

 



KwadrantGroep Huisregels

In een gebouw waar mensen samenwonen, samen werken of samen zorg ontvangen, gelden
regels die eraan bijdragen dat alles veilig en ordelijk verloopt. Dit zijn huisregels.

Deze huisregels van KwadrantGroep zijn van toepassing op cliënten/bewoners, medewerkers* en
bezoekers. De huisregels zijn op 14 oktober 2021 met instemming van de Centrale Cliëntenraad
van KwadrantGroep, op grond van WMCZ 2018, tot stand gekomen.

Veiligheid en ordelijke gang van zaken

Huisregels zijn er om de veiligheid en de ordelijke gang van zaken in en om een locatie te
waarborgen. Worden die regels niet nageleefd dan kan de veiligheid van cliënten/bewoners,
medewerkers en/of bezoekers in gevaar komen. Dan is ingrijpen nodig.

Huisregels zijn niet vrijblijvend

Als iemand zich niet aan de huisregels houdt, kan hij daar persoonlijk op aangesproken worden en
kunnen daar ook consequenties aan verbonden worden.

Cliënten zijn gebonden aan de huisregels

Normaal gesproken kan een cliënt, als hij het niet eens is met de huisregels, kiezen voor een
andere locatie of een andere zorgaanbieder. Cliënten die gedwongen zijn opgenomen, hebben die
optie niet. Daarom voorziet de Wet zorg en dwang (Wzd) in een bepaling. Deze beperkt de inhoud
van de huisregels van locaties waar cliënten gedwongen kunnen worden opgenomen tot:

• dat wat nodig is voor een ordelijke gang van zaken op de locatie.
• de veiligheid op de locatie(artikel 45 Wzd).

Bij het niet naleven van de huisregel gaat de zorg of het management met cliënten/bewoners,
medewerkers en/of bezoekers in gesprek.

 

Veiligheid

Wij waken over uw en onze veiligheid en eigendommen. Volg daarom altijd de instructies
en aanwijzingen op van onze medewerkers. Het negeren van de regels, instructies en
aanwijzingen leidt tot een waarschuwing. Ook kunnen we u de toegang tot het terrein
ontzeggen.
 

 

Respect

Behandel elkaar en andermans spullen met respect. Van geweld, intimidatie, wapenbezit,
discriminatie, vernieling en opzettelijke diefstal doen wij aangifte bij de politie.
 

 

Bezoektijden

U bent van harte welkom om een bezoek te brengen aan uw naaste. Soms worden
bezoektijden vastgesteld door de locaties. Bezoek op andere tijden is dan alleen mogelijk na



overleg met de zorg. Tijdens slapen, rusten en/of eten op afgesproken tijden, streven we naar
een rustige omgeving.
 

 

Huisdieren

Hulphonden zijn welkom op de locaties. Overige huisdieren kunnen alleen in overleg worden
gehouden. De verzorging dient door de cliënt zelf of door familie plaats te vinden. Meenemen
van huisdieren door bezoek, graag altijd in overleg met de medewerkers op de locatie.
 

 

Roken / dampen

KwadrantGroep hanteert een antirookbeleid (dit geldt ook voor de e-sigaret). Op de terreinen
van de locaties van KwadrantGroep is voor bewoners, bezoekers en medewerkers roken alleen
toegestaan op de aangegeven plekken.
 

 

Aansprakelijkheid 

Neem geen waardevolle spullen en sieraden mee en/of laat deze niet onbeheerd achter.

KwadrantGroep is niet aansprakelijk voor vermissing, beschadiging of diefstal van
eigendommen.
 

 

Alcohol en drugs

Bij ons is het gebruik van alcohol en softdrugs toegestaan, op de daarvoor aangegeven
locaties, mits het gedrag wat hieruit voortvloeit niet voor medecliënten/bewoners en
medewerkers als storend wordt ervaren.

Het bezitten van, handelen in en gebruiken van hard drugs en andere verdovende middelen is
op de locatie niet toegestaan.
 

 

Foto, video en geluidsopnamen

Respecteer elkaars privacy. Vraag anderen toestemming voordat u ze fotografeert, filmt of
geluidsopnamen maakt. Dit geldt ook ten aanzien van het verspreiden van die opnamen.

Pers en bedrijven vragen vooraf toestemming bij de afdeling Communicatie van
KwadrantGroep.
 

 

Parkeren 

Op het terrein van de locatie kunt u uw auto parkeren in de daarvoor bestemde vakken.

Parkeren op het parkeerterrein van onze locaties is op eigen risico.
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Hygiëne

KwadrantGroep heeft hygiëne- en infectiepreventie hoog in het vaandel staan. Houd u aan de
hygiëneregels die gelden op de locatie.
 

 

*Waar medewerkers in deze tekst staat kan ook vrijwilligers en stagiaires gelezen worden.

Flyer met huisregels voor de locaties
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