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Onze uitgangspunten 

 Iedereen is uniek: dus wat voor de één geldt, geldt niet altijd voor de ander 

 Wonen op de Villa is tijdelijk en heeft het doel jouw plek in de wereld te vinden 

 Omdat het niet altijd gemakkelijk is om met meerdere mensen in huis te leven is 

het van belang een aantal regels te hebben zodat er zoveel mogelijk 

duidelijkheid bestaat. 

 

Wat we afspreken met elkaar: 

 Ik houd mij aan gemaakte afspraken 

 Ik gebruik geen drugs en/of alcohol, lachgas en of medicatie 

welke niet is voorgeschreven door een arts. 
 Ik rook op de daarvoor aangewezen plekken 

 Ik blijf van andermans bezittingen af 

 Ik weet dat ik problemen te allen tijde met begeleiding kan bespreken 

 Het hebben van een zinvolle dagbesteding1 op maandag t/m vrijdag, tussen 09.00 

en 15.30 uur 

 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 houd mijn kamer netjes en schoon 

 Ik houd mij aan het taken rooster 
 Ik denk aan het milieu en let dus op ons energieverbruik2 

 Ik kom niet in de aangewezen privéruimtes van de villa en van anderen 

 Ik volg aanwijzingen van begeleiding op 

 Ik informeer begeleiding in geval van brand, ongelukken en bijna-ongelukken 

 Ik meld klachten, kritiek en problemen bij de begeleiding 

 Agressie in woorden en daden is niet toegestaan 

 Ik houd mij aan de vaste etenstijden 

 Seksueel overschrijdend gedrag wordt niet geaccepteerd 

 Ik betaal terug in geval van moedwillige vernieling 

 Bij verlies van sleutels zal ik de onkosten vergoeden. 

 Het in bezit hebben van drank of drugs, anabolen of aanverwante artikelen, zoals 

lachgas of toebehoren, is niet toegestaan. 

 Wapenbezit en andere voorwerpen die gevaar kunnen opleveren, 

worden niet getolereerd 
 Het is niet togestaan huisdieren te houden 

 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. 

 Niet toegestane goederen worden in beslag genomen en indien het verboden 

goederen zijn overgedragen aan de politie en wordt aangifte gedaan.. 

 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. 

 
1 zinvolle dagbesteding zijn: school, werk, dagbesteding of gesprek PB’er 
2 Verwarming niet onnodig aan, elektrische apparatuur uit als je weggaat, geen waterverspilling en afval scheiden 
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Niet naleven van de huisregels: 

- Wanneer de huisregels worden overtreden kan er een gele kaart worden 

uitgedeeld. Hier is een maatregel aan verbonden. Je krijgt dan bijvoorbeeld een 

extra taak. 

Gele kaarten kunnen worden uitgedeeld door de begeleiding op je locatie. 

- Indien er sprake is van herhaaldelijk niet naleven van de huisregels en, of je een 

ernstige overtreding hiervan begaat, kan je een officiële waarschuwing krijgen. 

- Bij een tweede officiële waarschuwing krijg je een 30 dagen contract waarin 

afspraken worden gemaakt over gedragsverandering. Houd je hier niet of 

onvoldoende aan krijg je een, derde, 30 dagen einde verblijf/zorg contract. 

- Indien je een ernstige overtreding begaat, zoals geweldpleging kan per direct 

je verblijf worden beëindigd. 

 

Ondertekening 

De gegevens die je als bewoner 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, bewoner van Villa Boerebont, verklaar door deze ondertekening dat ik mijzelf aan het 

huisreglement zal houden. 

 

Datum: 

 

Naam: 

 

Handtekening: 

 

 


