Huisregels Stichting Welzijn Alblasserdam
Stichting Welzijn Alblasserdam vindt het belangrijk dat u en andere bezoekers gastvrij, veilig en respectvol
ontvangen worden. Onze medewerkers behandelen u met respect en we verwachten dat u onze
medewerkers ook met respect behandelt.

De volgende huisregels gelden voor iedereen:
•

Respect voor elkaar: schelden,
dreigen, discrimineren, agressie, grof
taalgebruik en geweld horen hier
niet bij.

•

Bellen: houd rekening met uw
omgeving. Bent u aan de beurt bij
de balie? Leg uw telefoon even
weg.

•

Huisdieren: hulphonden zijn welkom,
andere huisdieren wachten even
buiten.

•

Foto, film- en/of geluidsopnamen:
overleg dit eerst met een
medewerker.

•

Roken: in het gebouw is roken niet
toegestaan. Gaat u naar buiten om
te roken? Gooi uw peuk dan niet op
straat.

•

Toegangsdeuren en doorgangen:
om andere mensen niet te hinderen
vragen wij u toegangsdeuren en
doorgangen vrij te houden.

•

Samen houden we het netjes: vuilnis,
etensresten en andere afvalstoffen
dienen in de daarvoor bestemde
afvalbak gedaan te worden.
(Plastic) tassen en pakketten laten
we niet onbeheerd achter.

Als u onze huisregels overtreedt of op een andere manier overlast veroorzaakt, dan wordt u gevraagd om
het betreffende gebouw direct te verlaten.

Huisregels Stichting Welzijn Alblasserdam op onze social media kanalen
Via onze Facebookpagina, Instagram, Twitter en YouTube kanaal kunt u op de hoogte blijven van het
laatste nieuws van onze stichting. U heeft de mogelijkheid hierop te reageren of via de pagina in contact
te komen met ons. We luisteren graag naar uw mening en staan open voor discussie. Wel houden we de
gesprekken graag constructief en zinvol en vragen daarom vriendelijk u aan de volgende huisregels te
houden op onze social media kanalen.
•
•
•
•

Behandel elkaar met respect. Blijf vriendelijk en maak niemand belachelijk. Gebruik geen
kwetsende, racistische, beledigende of dreigende taal en scheldwoorden. Gebruik geen grof
taalgebruik en roep niemand op tot haat of geweld.
Blijf relevant en val niet in herhaling. We accepteren geen berichten van commerciële aard. Deze
worden verwijderd.
Publiceer geen privégegevens. Het is niet toegestaan om privégegevens van jezelf of van anderen
op de pagina te publiceren. We vragen u bij klachten of vragen om persoonlijke gegevens in een
privébericht te sturen.
Houd de sfeer goed. Gebruikers die zinloze berichten posten of hun boodschap blijven herhalen, zijn
niet welkom. Dit geldt ook voor bezoekers die herhaaldelijk provoceren.

Berichten die de afspraken niet naleven, worden verwijderd. Maakt u het echt te bont? Dan kan (tijdelijk)
de toegang tot onze pagina ontzegd worden en zijn we genoodzaakt u te blokkeren. We gaan er vanuit
dat het niet zover hoeft te komen.

