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Omdat het niet altijd makkelijk is om met meerdere mensen in huis te leven, en om optimaal
aan je herstel te kunnen werken is het van belang een aantal regels te hebben zodat er zoveel
mogelijk duidelijkheid bestaat en de kans op een succesvol verblijf optimaal is. Hier worden de
regels beschreven die gelden als je woont binnen BLINK. In de gebruikersovereenkomst zijn ook
een aantal afspraken gemaakt. Zijn er onduidelijkheden over, bespreek deze met je
begeleider.
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Ik gebruik geen drugs, alcohol lachgas en/of medicatie welke niet is voorgeschreven door
een arts.
Indien dit wel gebeurt, aanvaard ik per direct mijn time–out voor drie dagen en weet
dat ik pas terug mag met een schone test en na een gesprek.
Het in bezit hebben van drank, drugs, anabolen of aanverwante artikelen zoals lachgas
en/of andere toebehoren, is niet toegestaan.
Indien er middelen gerelateerde zaken worden aangetroffen worden deze in beslag
genomen en mogelijk over gedragen aan de politie. Indien sprake van verboden
goederen wordt aangifte gedaan.
Er worden geen aanstootgevende, drugs- of drank gerelateerde symbolen gedragen
op kleding of op kamers getoond middels posters, vlaggen en dergelijke.
Testen, zowel middels wangslijm als urine kunnen te allen tijde worden afgenomen. Ik
werk hieraan mee. Zo niet wordt dit beschouwd als een positieve test en geldt
eveneens de time-out afspraak.
Ik weet dat er zowel verwachte- als onverwachte kamercontroles kunnen
plaatsvinden. Ook zal ik meewerken indien mij gevraagd wordt tassen, kleding,
voertuig te laten controleren.
Ik houd mij aan gemaakte afspraken en volg instructies op van de begeleiding.
Tijdens groepsmomenten worden er geen petten gedragen en gaat de mobiele
telefoon uit.
Je kamer is voorzien van een standaard inrichting, in geval van moedwillige schade
wordt deze door jou vergoed.
Het is niet toegestaan om buiten de daarvoor aangewezen plaatsen te roken.
Het houden van huisdieren is niet toegestaan.
Mensen laten logeren binnen BLINK is niet toegestaan
Agressie in woorden en daden wordt niet getolereerd
Ernstige overtredingen van de huisregels, zoals fysieke geweldpleging, kan
betekenen dat het verblijf per direct wordt beëindigd.
Het hebben van een zinvolle dagbesteding1 op maandag t/m donderdag, tussen 09.00 en

15.30 uur is verplicht.

Ik houd mijn- én alle algemene ruimtes opgeruimd en schoon volgens takenlijst
Ik meld persoonlijk aan de leiding wanneer ik weg ga en weer terugkom. Afwezigheid
geef ik op tijd door aan de leiding.
Ik meld mijn visite vooraf aan de leiding
Ik behandel alles en iedereen met respect(o.a. bewoners, begeleiders, dieren, natuur,
gebouw)
Ik denk aan het milieu en let dus op ons energieverbruik2
Het is niet toegestaan een koelkast op je kamer te hebben.
Ik informeer begeleiding in geval van brand, ongelukken en bijna-ongelukken
Ik meld klachten, kritiek en problemen bij de begeleiding
Seksueel overschrijdend gedrag wordt niet geaccepteerd
Voorwerpen die gevaar kunnen opleveren, worden niet getolereerd
Onderling goederen kopen of verkopen , van welke aard dan ook, is niet toegestaan.
Ik houd rekening met anderen door muziek op een redelijke geluidssterkte te draaien of
gebruik te maken van een koptelefoon.
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Het is niet toegestaan een scooter, brommer of ander gemotoriseerd voertuig in bezit te
hebben indien er geen sprake is van een certificaat en/ of verzekering.
dagbesteding zijn: school, werk, dagbesteding of gesprek PB’er
niet onnodig aan, elektrische apparatuur uit als je weggaat, geen waterverspilling en afval scheiden

2 Verwarming

Gele/Rode kaarten:
- Wanneer de huisregels worden overtreden wordt er een gele kaart uitgedeeld. Hier is
een maatregel aan verbonden.
- Wanneer men 5 gele kaarten heeft of een zeer ernstige overtreding begaat, wordt
een rode kaart uitgedeeld. Ook hier is een maatregel aan verbonden, deze zal
zwaarder wegen dan wanneer men een gele kaart krijgt. Deze maatregelen worden
individueel bepaald. Voorbeelden kunnen zijn, een extra afspraken contract,
huisarrest, extra taken of een time-out.
- Wanneer men twee rode kaarten heeft kan men worden verzocht Stichting Villa
Boerebont te verlaten en gaan we op zoek naar een verblijfplaats en/of begeleiding
elders.
Ondertekening
De gegevens die je als cliënt hebt verstrekt, worden door ons vertrouwelijk behandeld, conform de
bepalingen in de Wet bescherming persoonsgegevens. De door jou gegeven persoonlijke informatie wordt
niet aan derden verstrekt.

Ik, cliënt van Villa Boerebont, verklaar door deze ondertekening dat ik mijzelf aan het
huisreglement zal houden.
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