
Algemene huisregels Amsta

Huisregels voor een  
prettige woonomgeving

www.amsta.nl

Bij Amsta maken we uw verblijf graag zo aangenaam mogelijk. 
Daarom hebben we een aantal huisregels die gelden in het  
gebouw en op het terrein eromheen. We hebben ze samen met  
de cliëntenraad opgesteld. 

Deze huisregels gelden niet alleen voor u en andere bewoners,  
maar ook voor bezoekers, medewerkers en vrijwilligers.  
Als iedereen zich aan de regels houdt, blijft uw locatie een prettige 
plek om te wonen, werken en bezoeken. 

Goed om te weten over de huisregels:
• U krijgt deze huisregels op het moment dat u voor  

de eerste keer bij Amsta komt. 

• Individuele afspraken vindt u in uw cliëntplan.  

Deze afspraken gaan voor op de huisregels.

• U vindt de huisregels ook op de Amsta-website www.amsta.nl.

Meer weten?
• Heeft u vragen over de huisregels? Stel ze aan uw vaste contactpersoon.

• Meer informatie over uw locatie, bijvoorbeeld over etens- en bezoektijden, 

krijgt u van uw contactpersoon.

9. Toegang tot kantoorruimtes
De kantoorruimtes van Amsta zijn alleen voor medewerkers  

bedoeld. Houdt u daar alstublieft rekening mee. 

10. Onwettige handelingen 
Onwettige handelingen, zoals vernieling, diefstal, mishandeling, 

drugsgebruik en -verkoop, accepteert Amsta niet. We doen in  

zo’n situatie altijd aangifte. 

11. Veiligheid
Een veilige woonomgeving is een zaak van Amsta en van u.

• Volg altijd de veiligheids- en brandvoorschriften op.

• Brand nooit kaarsen in de woning.  

Gebruik vuur ook niet op een andere manier. Dit is verboden. 

• Houd de toegang tot vluchtwegen vrij. 

In sommige locaties kan een extra veiligheidsregel gelden. In de 

gemeenschappelijke ruimtes bergen we gevaarlijke spullen op.  

Scharen, messen, schoonmaak- en vaatwasmiddelen liggen daar in 

afgesloten ruimtes of kasten. Amsta volgt hierbij de Wet zorg en dwang. 

12. Onverwachte noodsituatie
Doet zich een onverwachte noodsituatie voor? Volg dan de instruc-

ties van de bedrijfshulpverlener op. Bij gevaarlijke situaties kan de 

leidinggevende of medewerker u vragen om het gebouw te verlaten. 

13. Schone locatie 
In een schone en opgeruimde omgeving is het prettiger wonen.  

Laat ruimtes netjes achter en gooi vuilnis in de prullenbak.



1. Respect voor elkaar 
Houd rekening met de mensen om u heen. En benader iedereen met 

openheid en respect. Agressie en ongepast gedrag accepteren we niet. 

2. Spullen van een ander
Ga zorgvuldig en voorzichtig om met de bezittingen van andere 

bewoners en van Amsta. Vraag altijd om toestemming als u aan 

iemands spullen wilt komen.

3. Rusttijden en bezoek
Iedereen wil prettig kunnen wonen bij Amsta.  

U draagt daaraan bij door deze regels te volgen:

• Bezorg een ander geen overlast.

• Houd rekening met slaap- en rusttijden.  

In bepaalde locaties kunnen bezoektijden gelden.

• Wilt u iemand laten logeren? Dat kan. Overleg dan wel met  

de zorgmedewerkers. Iemand bij u laten inwonen mag niet.

4. Privacy
Bij Amsta bent u vrij in wie u bent en wat u doet.  

Daarom hechten we veel waarde aan privacy.

• Gaat u bij een (mede)bewoner op bezoek? Bel of klop dan aan. 

• Wilt u geluid- of beeldopnames maken? Vraag altijd om  

toestemming aan de mensen die u filmt of fotografeert.  

5. Toegang tot de locaties 
De voordeur van locaties kan op bepaalde tijden dicht zijn. Dat doen 

we voor uw en onze veiligheid. Wilt u naar binnen? Bel dan aan.  

Er is altijd een medewerker die de deur voor u opendoet.

6. Beschermde leefomgeving  
Amsta biedt iedereen graag een beschermde leefomgeving.  

Voor uw situatie kan dit betekenen dat u achter veilige, gesloten 

deuren woont. Amsta volgt daarbij de Wet zorg en dwang:

• Bij Amsta is een gesloten deur altijd een afsluitbare deur.  

Afhankelijk van de situatie kunnen sommige cliënten de afdeling  

wel verlaten (bijvoorbeeld met een tag, sleutel of ‘druppel’).

• We stemmen uw leef- en beweegruimte af op uw persoonlijke 

situatie. Een team van deskundigen maakt een afweging tussen 

bewegingsvrijheid, veiligheid en de mogelijkheden van het gebouw. 

• De afspraken over leefruimte en bewegingsvrijheid nemen  

we op in het cliëntplan. 

7. Huisdieren
Wilt u als bewoner een huisdier houden? Dat kan in overleg.  

Daarbij gelden deze eisen:

• Uw huisdier veroorzaakt geen overlast voor andere  

bewoners en medewerkers. 

• U bent zelf in staat om voor uw huisdier te zorgen. 

Bezoek met een huisdier is welkom in de ruimtes die Amsta  

daarvoor aanwijst. Een hond moet altijd aan de lijn. 

8. Roken 
Amsta is een rookvrije organisatie. U mag roken op daarvoor  

bestemde plekken buiten de woongebouwen van Amsta.*

* Uitzonderingen: a) bewoners van de afdelingen Korsakov en geronto psychiatrie 
mogen tot 1 juli 2023 roken in de gezamenlijke ruimtes op de afdeling, b) Bewoners 
die voor 1 november 2022 al binnen Amsta verbleven en op hun kamer roken, omdat 
zij niet in staat zijn om buiten te roken, kunnen dit blijven doen als dit veilig en verant-
woord is. Met deze bewoners maken we op individueel niveau afspraken.

Dit zijn onze huisregels


