
Praktische informatie en huisreglement Zorgboerderij de Klinkenberg 

 

PGB aanvragen 
Zowel logeren als dagbesteding kan worden betaald met een PGB. Wel is voor beide 
regelingen een indicatie nodig, deze kan aangevraagd worden bij het CIZ. 

 
Huisregels 
Afmelden kan maar wel 48 uur van te voren. 
Wij respecteren elkaar zoals we zijn. 
Wij hebben respect voor elkaars persoonlijke ruimte / zone. 
Wij laten elkaar uitpraten. 
Wij vloeken niet en praten respectvol met en over elkaar. 
Wij accepteren dat de begeleider soms iets beslist wat nodig is. 
Wij respecteren de spullen van een ander en blijven hier van af. 
Alles is bespreekbaar, mocht er iets zijn dan wil je begeleider je daar graag mee helpen. 
Wij weten graag waar je bent daarom gaan we alleen in overleg naar buiten of naar een 
andere ruimte. 

 
Mobiel, Tablet, Nintendo DS, MP-3 
Op de zorgboerderij hebben wij het liefst alle schermpjes uit zodat we aandacht kunnen 
hebben voor elkaar. De begeleider bepaald na overleg of het apparaat gebruikt mag worden. 
De apparaten word ingeleverd als je naar bed gaat, mits in overleg met ouders, evt. 
noodzaak van de cliënt. 

 
Roken 
Daar zijn we geen voorstander van maar mag eventueel wel wanneer client en de 
ouder(s)/verzorger(s) een rookverklaring hebben ingevuld en ondertekend (maar alleen 
buiten). Rook je, maar mag je niet roken, dan zal de begeleider je ouder(s)/verzorger(s) 
daarvan op de hoogte brengen. 
 

Wat is verboden 
Wapens, agressieve spelletjes. Drugs- en/of alcohol bezit. Dit betekent dat de cliënt direct de 
zorgboerderij moet verlaten. Alleen als je 18 jaar of ouder bent en als jij en je 
ouder(s)/verzorger(s) een alcoholverklaring hebben ingevuld en ondertekend mag je 
eventueel alcohol drinken.  

 
Privacy 
Foto's worden gemaakt in overleg in verband met de privacy. 
Als we foto’s willen gebruiken voor de website / social media zullen we ten aller tijde eerst 
de cliënt en zijn/haar ouder(s)/verzorger(s)  om toestemming vragen. 
 
Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u altijd vrijblijvend contact met ons opnemen.  
indien er klachten zijn of u wilt iets doorspreken dan horen wij dat graag van u. 
Privacyreglement en klachtenregeling kunt u per email opvragen info@deklinkenberg.com  
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