Welkom op de Hartenberg!

Op de Hartenberg wonen en werken tweehonderd mensen met een verstandelijke beperking. Wij delen graag
met u onze prachtige locatie en de aanwezige voorzieningen. Om alles goed te laten verlopen vragen wij u te
houden aan de huisregels die we met elkaar hebben afgesproken.
1. De Hartenberg is vrij toegankelijk. De reguliere verkeerswetgeving voor een woonwijk is van toepassing maar
houdt u svp extra rekening met uw snelheid (stapvoets rijden). Veel van onze bewoners maken gebruik van
rolstoelen. Voetgangers, fietsers en rolstoelers hebben altijd voorrang.
2. Het is bezoekers niet toegestaan om de volgende zaken mee te nemen op het terrein:
–

Loslopende (huis)dieren

–

Gasbranders of barbecues

–

Gevaarlijke en/of scherpe voorwerpen, (vuur)wapens, waaronder verdedigingswapens zoals
pepperspray

–

Giftige, licht brandbare of licht explosieve materialen, vuurwerk

–

Generatoren

–

Drugs of alcohol

Deze opsomming is niet limitatief. Indien de organisatie van mening is dat een voorwerp gevaar oplevert voor
het terrein, haar bewoners en/of bezoekers, behoud de organisatie zich het recht het voorwerp in te nemen.
3. Parkeren op de aangegeven parkeervakken. Niet aan de straat of bij de woningen.
4. In verband met het riscio op bosbrand is open vuur is nergens toegestaan!
5. Wij verzoeken u om uw sigaret te doven bij de daarvoor aangewezen plekken. Peuken dienen altijd opgeruimd
te worden. Rondzwervende peuken vormen een gevaar voor sommige bewoners van de Hartenberg.
6. Toiletten zijn aanwezig in eetcafé De Roek. We verwachten van iedere gast dat hij of zij de toiletten schoon
achterlaat na gebruik. Indien nodig kinderen graag instructies geven bij het gebruik van toilet en wasbakken.
6. Huisdieren zijn welkom mits aan de lijn. In openbare gebouwen en horeca-gelegenheden zijn honden niet
welkom.
7. Picknicktafels zijn voor algemeen gebruik.
8. Speeltoestellen zijn voor algemeen gebruik. Het gebruik van de speeltoestellen is geheel op eigen risico.
9. Kamperen is nergens toegestaan.
10. Het is op De Hartenberg voor bezoekers onder 18 jaar niet toegestaan om alcohol te kopen en/of te
consumeren. Daarnaast is het voor bezoekers van 18 jaar en ouder niet toegestaan om alcohol door te geven aan
bezoekers jonger dan 18 jaar. Op verzoek van het personeel van eetcafé De Roek of andere bevoegden dient een
ID-bewijs getoond te kunnen worden waardoor de leeftijd kan worden vastgesteld.
11. Het maken van reclame, het houden van publieksenquêtes, tellingen, collectes en het aanbieden van
goederen en diensten op het terrein van De Hartenberg is niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijk
toestemming van de organisatie is verkregen.
12. Het is niet toegestaan voor commerciële doeleinden geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander
beeldmateriaal te maken, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de organisatie is verkregen
13. Het is niet toegestaan geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken van
bewoners, tenzij hiervoor nadrukkelijk schriftelijk toestemming is verkregen van personen of hun wettelijk
vertegenwoordiger.
14. De Hartenberg is bevoegd foto en video-opnames te maken voor commerciële doeleinden.
15. Afval dient te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde afvalbakken.
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16. Bezoekers dienen gevonden voorwerpen af te geven aan de medewerkers van eetcafé De Roek. De
Hartenberg raadt de bezoekers aan om waardevolle en onvervangbare zaken thuis te laten.
17. Het is niet toegestaan de binnen en buitenruimtes van de woningen te betreden.
18. U kunt binnen zonsopgang en zonsondergang vrij gebruik maken van de wandelpaden, uitgezonderd de
rustgebieden voor wild. Deze rustgebieden zijn gemarkeerd met borden en een ligger over het pad.
19. Muziek maken of afspelen is toegestaan maar mag niet tot overlast leiden.
20. ’s Heeren Loo is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor persoonlijk letsel en vermissing van
persoonlijke eigendommen of materiële schade ontstaan tijdens uw verblijf op de Hartenberg.
21. Er is nachtrust tussen 22.00 uur en 07.30 uur. Op het terrein zijn dan geen activiteiten toegestaan.
22. Houdt in alle gevallen rekening met de opwonenden van het terrein en respecteer hun privacy.
23. In eetcafé De Roek, het therapiegebouw en in het hoofdgebouw (medische dienst) is een EHBO koffer,
brandblusser en AED aanwezig.
Wij wensen u een heel prettig verblijf.
www.dehartenberg.nl
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