Bezoek in Teylingereind

U dient zich bij ieder bezoek aan onze inrichting te legitimeren met een geldig
identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort, ID-kaart)
Zonder geldig legitimatiebewijs mag u niet naar binnen!

Teylingereind hecht veel waarde aan het bezoek van relatie die voor de bij ons verblijvende
jongeren van positieve betekenis zijn.
Wanneer de jongere kenbaar heeft gemaakt dat hij u als bezoeker wil ontvangen, wordt u
per post een bezoekersregistratieformulier toegestuurd.
Een jongere kan 10 relaties (gezaghebbende ouders zijn hiervan uitgezonderd, broers en
zussen niet) op zijn bezoekerslijst hebben.
Wanneer u op bezoek wilt komen kunt u via de groep waar de jongere verblijft contact met
hem opnemen.
Bent u één van de 10 vaste bezoekers, dan ontvangt u een bezoekersregistratieformulier.
- Het formulier dient naar waarheid te worden ingevuld, ondertekent en voorzien van
een kopie ID bewijs teruggestuurd te worden naar Teylingereind.
Mochten wij vragen hebben naar aanleiding van het formulier dan kunnen wij
overgaan tot nader onderzoek. Dit om te bepalen of het in het belang van de jongere
is dat u op bezoek komt en of er geen risico is voor de veiligheid van de inrichting.
- Wanneer wij u de toegang tot de inrichting ontzeggen ontvangt u hierover bericht van
de directie. Ook wanneer nader onderzoek langer dan 14 dagen duurt zult u hiervan
op de hoogte worden gebracht.
- Als blijkt dat nader onderzoek niet aan de orde is of wanneer nader onderzoek geen
bijzonderheden aan het licht brengt, dan zal uw naam als bezoeker in onze systemen
worden opgenomen.
- Nadat u registratie is verwerkt kunt u een bezoekafspraak maken (071- 305 55 55). U
belt met de groepsleiding om die afspraak te maken. Elke keer als u weer op bezoek
wilt komen.
Van het bezoek wordt verwacht dat men zich houdt aan de regelgeving:
• U dient zich bij ieder bezoek aan de inrichting te legitimeren met een geldig ID-bewijs
• Bezoekers zijn verplicht jassen, tassen, telefoons, foto- en filmapparatuur op te
bergen in de daarvoor beschikbare kluisjes bij de ingang.
• Het bezoek mag uit maximaal 6 personen bestaan (tussentijdse wisseling is niet
toegestaan).
• In het weekeinde zijn familieleden welkom, daarvan mogen er maximaal 3 onder de
14 jaar zijn. Bezoek in het weekeinde moet altijd vergezeld worden door minimaal 1
ouder/verzorger van de bij ons verblijvende jongere.
• Doordeweeks zijn maximaal 3 meerderjarige en 3 minderjarige bezoekers welkom.
Minderjarige bezoekers kunnen alleen onder begeleiding van een meerderjarige op
bezoek komen.
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Officieel toegestane goederen (voor de jongere) zoals kleding, schoeisel,
walk/discman, volledig doorzichtige cassettebandjes mits in originele
fabrieksverpakking, zullen eerst ter controle en registratie worden overhandigd aan
de groepsleiding. Eten en rookwaren zijn niet toegestaan. Andere goederen dan
bovenvermelde artikelen worden geweigerd, behalve als dit van tevoren is
aangevraagd en er schriftelijk toestemming is verleend.
Alle bezoekers worden gedetecteerd en dienen piepvrij de inrichting binnen te gaan.
Piepvrij betekent dat er daadwerkelijk niets piept als u door het detectiepoortje loopt.
In geval van bijvoorbeeld een kunstheup of pacemaker dient een medische
verklaring te worden overlegd.
Bezoek vindt plaats onder toezicht van de groepsleiding en aanwijzingen van
medewerkers van Teylingereind dienen te allen tijde opgevolgd te worden.
Wanneer bezoekers zich niet houden aan deze regels zal hen de toegang tot de
inrichting worden geweigerd.
Huisdieren mogen de inrichting niet in.
Onaangekondigd bezoek wordt niet toegelaten.

Beperkingen
Als de te bezoeken jongere door de rechter beperkingen zijn opgelegd, is Teylingereind
verplicht zich daaraan te houden. Dit kan o.a. consequenties hebben voor bezoek,
correspondentie en telefonische contacten.

