Huisregels Crisisnoodopvang Locatie Leiderdorp
Tijdens uw verblijf op deze locatie, dient u de wetgeving en regels van de Nederlandse samenleving
na te leven. Voor de leefbaarheid en veiligheid van u, uw medebewoners en de inwoners van
Leiderdorp hebben wij een aantal huisregels waar wij samen aan moeten voldoen.

Herkenbaarheid personeel
Het Locatiehoofd is eindverantwoordelijk en herkenbaar aan een blauw hesje. Administratieve
medewerkers en hosts zijn herkenbaar aan een paars hesje. Artsen dragen een rood hesje. EHBO is
herkenbaar aan het Rode Kruis logo.
Veiligheid
1. Discriminatie
In Artikel 1: van de Nederlandse grondwet staat dat discriminatie verboden is. Discriminatie wegens
godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeur, ras, geslacht, seksuele geaardheid, of welke grond
dan ook, is niet toegestaan. U bent vrij om uw geloof te belijden of uw politieke opvattingen te
hebben, maar anderen mogen op geen enkele wijze last hebben van uw politieke of religieuze
activiteiten. Politieke uitingen of vlaggen zijn verboden.
2. Geweld
Om prettig met elkaar samen te kunnen leven is agressief en gewelddadig gedrag niet toegestaan.
Ook non verbale agressie is niet toegestaan. Als u slachtoffer bent van agressie, geweld of seksueel
grensoverschrijdend gedrag, adviseren wij u om dit te melden bij het Locatiehoofd en om aangifte te
doen bij de politie.
3. Privacy
De privacy van u en uw medebewoners is belangrijk. Daarom is het verboden om zonder
toestemming foto-, video- of geluidsopnamen te maken van medebewoners, medewerkers,
bezoekers en alle andere aanwezigen op de locatie. Deze regels gelden voor alle bewoners,
medewerkers en bezoekers. Contacten met de pers zijn op deze locatie uitsluitend toegestaan na
toestemming van de locatiemanager.
4. Gezicht gedeeltelijk bedekkende kleding
Het is wettelijk gedeeltelijk verboden om gezicht bedekkende kleding te dragen. Denk hierbij aan een
bivakmuts of een nikak. Dit verbod geldt ook op de opvanglocatie incl. uw eigen woonruimte.
5. Seksueel grensoverschrijdend gedrag
Seksueel grensoverschrijdend gedrag is ten strengste verboden. Denk hierbij aan ongewenste
aanrakingen, seksuele intimidatie, misbruik of online berichten van seksuele aard. Dergelijke vormen
van grensoverschrijdend gedrag zijn in Nederland strafbaar en noemen we een zedendelict. Hierop is
het Nederlands strafrecht van toepassing. Dit gedrag heeft gevolgen voor uw proces en verblijf in
Nederland .
6. Drugs, alcohol en wapens
Drugs, alcohol en wapens zijn verboden op de gehele opvanglocatie inclusief in uw eigen
woonruimte. U mag deze niet bezitten, verhandelen of gebruiken. Er mag niet gerookt worden binnen
de opvanglocatie. Roken op het terrein van de locatie is alleen mogelijk op de daartoe aangewezen
rookplek. Alcoholgebruik is ten strengste verboden op de opvanglocatie. Het nuttigen van alcohol
buiten de locatie en vervolgens dronken op de locatie verschijnen is evenmin toegestaan. Bij
binnenkomst op de locatie controleert de beveiliging uw tas. Bij bezit van drugs en of wapens
schakelen wij de politie in; Dit heeft gevolgen voor uw proces en verblijf in Nederland.

7. Voedsel
Er mag geen eten vanuit de eetzaal meegenomen worden naar de slaapkamers.

8. Controle Woonruimte
Het locatiehoofd mag te allen tijde uw woonruimte controleren.

9. Bezoekers
Bezoek op de locatie is niet toegestaan.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10. Brandvoorschriften
Niet roken in het gebouw; ook niet in uw eigen woonruimte.
Geen open vuur; dus gebruik van kaarsen, wierook, olielampen, etc. is niet toegestaan.
In het gebouw kan niet worden gekookt. Alle maaltijden worden in de eetgelegenheid
verstrekt.
U mag uw mobiele apparaten (telefoon, laptop, tablets etc.) altijd aansluiten op het stroomnet.
Voor andere apparatuur moet u goedkeuring vragen aan het Locatiehoofd.
Houd zelfsluitende, brandwerende deuren nooit open.
Het is verboden om brandmelders af te plakken.
Bewaar geen benzine, alcohol of andere licht ontvlambare stoffen in uw eigen woonruimte.
Activeer het brandalarm alleen als er brand is.
Haal brandblussers alleen van hun plek in geval van brand.
Bij brand, moet u ongehinderd kunnen vluchten. Houd daarom gangen en vluchtwegen vrij.
Als het brandalarm afgaat moet u het gebouw direct verlaten. U wacht buiten op instructies
van de beveiliging, een medewerker of het Locatiehoofd.

11. Geluidsoverlast
U mag geen geluidsoverlast veroorzaken. Tussen 22.00 en 8.00 uur moet het rustig zijn, zodat
iedereen ongestoord kan slapen. Dit geldt zowel voor in het gebouw als daarbuiten. Overlast naar de
omgeving, in welke vorm dan ook, wordt niet getolereerd en heeft gevolgen voor uw verblijf op de
locatie.
12.Verblijf in Alrijne ziekenhuis en omgeving
Het is niet toegestaan om anders dan als patiënt te verblijven in het Alrijne ziekenhuis, dat naast de
opvanglocatie ligt. Dit geldt ook voor de bijbehorende en directe omgeving.

13. Woonruimte
U bent zelf verantwoordelijk voor het netjes en schoon houden van uw woonruimte. Binnen de
woonruimte kunt u niet douchen of naar het toilet. Hiervoor zijn aparte toilet- en douchvoorzieningen.
Respecteer de privacy van anderen door niet zomaar een woonruimte van een ander binnen te lopen.
Algemene ruimtes dienen na gebruik weer schoon en opgeruimd achter gelaten te worden.
14. Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van uw eigendommen, ook niet als de schade
door medebewoners of door anderen is veroorzaakt. U bent aansprakelijk voor beschadigingen die u
aanbrengt in of aan de woonruimte en/of inventaris.
15. Zero tolerance beleid
Als door het Locatiehoofd of ander personeel van de locatie of door bijzonder
Opsporingsambtenaren, politie of gemeente overlast van u of door u wordt geconstateerd of indien
zich incidenten voordoen tussen u, inwoners, ondernemers en of asielzoekers onderling en er geen
directe dan wel schappelijke oplossing door hen mogelijk wordt geacht, legt het locatiehoofd een
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locatieverbod aan u op en/of wordt u onverwijld overgeplaatst naar een andere locatie. Dit kan
negatieve invloed hebben op uw proces en verblijf in Nederland.
16. Tot slot.
U moet altijd de instructies van het Locatiehoofd volgen en de huisregels nakomen. Bij het niet
naleven hiervan kan dat gevolgen hebben voor uw verblijf op onze locatie.
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