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Bezoekersbeleid 
Wij vinden het belangrijk dat je jouw naaste kunt ontmoeten om samen 

waardevolle momenten bij ons te ervaren. Kom je op bezoek, dan vragen wij je 

om je aan onderstaande afspraken te houden. 

Bezoektijden  

Er zijn geen speciale bezoektijden. Familie en naasten van de gast zijn altijd welkom, 
tenzij onze gast dat zelf niet wil.   
 

Gezondheid  

We willen verspreiding van het coronavirus in ons hospice voorkomen vanwege de 

kwetsbaarheid jouw naaste en onze andere gasten. Heb je verkoudheids- en of 

griepklachten zoals hoesten, keelpijn, koorts met of zonder luchtwegklachten dan vragen 

wij je om thuis te blijven.  

Parkeren  

 Wij hebben een eigen parkeerterrein waar je jouw auto kunt parkeren.  

 Ben je op de fiets dan kun je die tegen de ijzeren fietssteun bij onze entree 

neerzetten. Fietsen mogen niet op de hellingbaan worden neergezet.  

Huisdieren  

Bezoek van huisdieren is op de kamer van onze 

gast toegestaan, mits onze andere gasten, 

medewerkers en vrijwilligers hier geen last van 

ondervinden.  

Entree  

Kom je op bezoek dan bel je aan bij onze voordeur. 

Via de intercom vertel je bij wie je op bezoek komt. 

Je wordt verwelkomd door onze gastvrouw/-heer. 

Je plaatst een magneet bij de kamernaam van jouw 

naaste. Bij het verlaten van Dignitas vinden wij het 

fijn als je dit tegen  onze gastvrouw/-heer zegt. De 

magneet haal je dan ook van het bord.  

Koffie, thee en limonade  

Onze gastvrouw/-heer geeft je graag een kopje 

koffie of thee. Voor de kinderen is er limonade.  

 

Keuken 

Onze keukens, in de huiskamer en boven, zijn alleen toegankelijk voor medewerkers en 

vrijwilligers. 

Rookbeleid 

In het hele gebouw geldt een rookverbod. Er mag ook niet bij de voordeur, achterdeur, 

het gemeenschappelijke tuinterras, de siertuin of op ons parkeerterrein worden 

gerookt. Op het tuinterras van jouw naaste mag er (samen) wel gerookt worden.                                        


