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Huisregels Stichting Rumi 

 

 

 

 

 

Welkom 

Stichting Rumi heet u van harte welkom. We vinden het belangrijk dat alles tijdens uw bezoek 

en werk zo prettig mogelijk verloopt, zowel voor u, voor onze andere cliënten/gasten als voor 

ons zelf. Om misverstanden te voorkomen staan hieronder de regels en uitgangspunten die 

wij hanteren. 

Algemeen 

In dit gebouw gelden de algemene maatschappelijke fatsoensnormen. 

Gedrag 

▪ De wederzijdse bejegening is correct en volgens de normale omgangsvormen. 

▪ Onderstaande vormen van gedrag worden niet getolereerd. 

▪ Grof taalgebruik (schelden, vloeken en pesterij) is verboden. 

▪ Bedreigend, agressief of aanstootgevend gedrag is verboden. 

▪ Discriminerend, racistisch en/of fascistisch gedrag of uiting ten aanzien van religie, 

cultuur, ras, levensbeschouwing, politiek opvattingen of seksuele geaardheid is ten 

strengste verboden. 

▪ Ongewenste intimiteiten en elke andere vorm van (seksueel) geweld. 

▪ Het is verboden schaars gekleed onze kantoorruimtes te betreden. 

▪ Het is verboden (harde) muziek te draaien. 

▪ Bij Stichting Rumi respecteren wij privacy van al onze cliënten, medewerkers en 

bezoekers. Daarom wordt iedereen verzocht zeer zorgvuldig met foto’s en ander 

beeldmateriaal om te gaan. Dit betekent in ieder geval dat eerst de uitdrukkelijke 

toestemming van de betrokken perso(o)n(en) wordt gevraagd.  

Gebouw/terrein 

Voor het hele gebouw geldt: 

▪ Roken is niet toegestaan. 

▪ Honden hebben geen toegang (met uitzondering van blindengeleidehonden). 

▪ Het is verboden om uzelf te bevinden in ruimtes anders dan gehuurd of met 

toestemming van het beheer, met uitzondering van toiletgroepen en openbare ruimtes 

in en rond het gebouw/terrein 

▪ Zet geen stoelen, tafels of andere zaken voor deuren en nooduitgangen. 

▪ Activiteiten mogen niet leiden tot stank en geluidsoverlast. 

▪ Het is niet toegestaan om onder invloed te zijn van alcohol en drugs. 

▪ Handel en het gebruik van soft- en harddrugs is niet toegestaan. 
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▪ Het dragen van een wapen en andere gevaarlijke voorwerpen zijn niet toegestaan. 

▪ Laat het gebouw/terrein achter zoals u het aangetroffen heeft. 

▪ Ook in de directe omgeving van het gebouw gaan we ervan uit dat u zich correct 

gedraagt, zonder luidruchtig gedrag.  

Eigendommen 

Ga met respect met elkaars eigendommen om: 

▪ Het bestuur is niet verantwoordelijk voor verlies en diefstal van eigendommen van de 

medewerkers, bezoekers en/of beschadiging hiervan door derden. 

▪ Uitgezonderd privé artikelen van bezoekers en medewerkers is alles in en om onze 

locaties eigendom van Stichting Rumi. 

▪ De eigendommen van Stichting Rumi blijven binnen de locatie. 

▪ Bij schade aan of vernieling van onze eigendommen wordt u aansprakelijk gesteld voor 

de reparatie/vernieuwingskosten. 

▪ U kunt gevonden voorwerpen bij de beheerder/receptie inleveren; u doet hier de 

eigenaar een groot plezier mee.  

▪ In alle ruimtes van de accommodatie dienen aanwijzingen van het beheer direct te 

worden opgevolgd. 

▪ De EHBO-trommel is bij de beheerder/receptie aanwezig; Bij calamiteiten volgt u de 

instructies op van de beheerder van het gebouw.  

▪ Samenscholing op het binnenterrein is verboden.  

 

Gevolgen 

U moet de aanwijzingen van onze bestuur opvolgen. Het niet houden aan de huisregels kan 

leiden tot: 

▪ Het stopzetten van de dienstverlening. 

▪ Een tijdelijke ontzegging voor betreden van het gebouw. 

▪ Een lokaalverbod; hierbij wordt altijd de politie in kennis gesteld. 

▪ Een boete van de NVWA i.v.m. het overtreden van het rookverbod wordt op de 

overtreder verhaald. 

▪ Bij bedreiging en bij geweld doen wij aangifte bij de politie. 

▪  Het bestuur van Stichting Rumi en indien nodig de politie ontzegt de 

bezoeker/medewerker de toegang tot onze kantoorruimtes. 

 

Slotbepalingen Huisregels 

▪ Deze huisregels treden in werking op 1 januari 2018. 

▪ Klachten kun je voor behandeling door het bestuur van stichting Rumi zenden naar het 

volgende adres: info@stichtingrumi.nl 

▪  Zie voor verdere informatie de algemene voorwaarden en het klachtenreglement op 

vrijwilligersbeleid van Stichting Rumi. Heeft u suggesties of opmerkingen dan horen wij 

die graag van u. 

▪ Onze huisregels en alle overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn, worden 

beheerst door het Nederlandse Recht en de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG).  
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