
 
Formulier invoer externen  

  
Op dit formulier kunt u aangeven welke goederen u wilt invoeren. Dit formulier vooraf invullen en 
samen met de goederen afgeven aan de receptie van Teylingereind.   
  
U ontvangt een kopie van dit formulier als zijnde ontvangstbewijs van de invoer van deze goederen.  
  
U kunt alleen spullen invoeren wanneer u als bezoeker van de jongere geregistreerd staat. De 
procedure hiervoor vindt u op: www.teylingereind.nl.  
  
Tijden voor afgeven van goederen: maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 21.15 uur en 
op zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 19.15 uur    
  
Goederen bestemd voor (naam jongere):  

Ingebracht door:  
Naam:  
  
  
ID nummer:  
  

Handtekening  

Datum invoer:  
(in te vullen door Teylingereind)  
  
  

Naam beveiligingsfunctionaris   
(in te vullen door Teylingereind)  

  
  
Omschrijving goederen  
  

   
Aantal   

  
Merk  

  
Kleur  

Bestemming *  
in te vullen door 
Teylingereind  

        groep  
fouillering  

        groep  
fouillering  

        groep  
fouillering  

        groep  
fouillering  

        groep  
fouillering  

        groep  
fouillering  

        groep  
fouillering  

        groep  
fouillering  

        groep  
fouillering  

        groep  
fouillering  

        groep  

http://www.teylingereind.nl/


fouillering  
        groep  

fouillering  
        groep  

fouillering  
        groep  

fouillering  
        groep  

fouillering  
  
  
In te vullen door jongere  
Hierbij verklaar ik de goederen in goede orde te hebben ontvangen:  
  
Datum:  
  

  

Handtekening jongere:    
  
  

  
Niet toegestane (invoer) artikelen  
Het is de jongeren niet toegestaan één of meer van de volgende artikelen de inrichting in te brengen 
of onder zijn berusting te hebben:  

• Alcoholische dranken en drugs;  
• Artikelen van glas, blik, steen;  
• Bijtende of vluchtige (makkelijk ontbrandbare) stoffen, inclusief aanstekers en lucifers:  
• Bruin goed (audioapparatuur, elektronische apparatuur en batterijen, film, videoapparatuur 
en/of fototoestellen, telecommunicatie middelen);  
• Contant geld/geldwaardige papieren (postzegels, telefoonkaarten etc.), ten aanzien van 
verlofgangers; op indicatie/afspraak benzinegeld/OV/lunch etc. tot een maximum van   

€ 25,00;  
• Gegevensdragers;  
• Gekopieerde cd/s en dvd’s (alleen eigen werk, gecontroleerd door groepsleiding en voorzien 
van sticker);  
• Huisdieren (uitsluitend met toestemming van teamleider);  
• Leren handschoenen;  
• Playstation 3 (uitsluitend toegestaan op lang verblijf groepen en Gaag);  
• Pornografische artikelen; op lang verblijf toegestaan in geval van 18+ en/of op indicatie van 
GW;  
• Riem met grote gesp;   
• Rookwaren* (uitsluitend via de bestellijst Teylingereind);   
• Scheer- apparaat/mesjes (uitsluitend toegestaan op lang verblijf groepen en Gaag in de 
toezichtruimte);  
• Spelcomputers die een camera, opnamefunctie , verbindingsmogelijkheden, of 
opslagmogelijkheden hebben;  
• Verzorgingsartikelen* (uitsluitend via de bestellijst Teylingereind, uitzondering op basis van 
medische indicatie);   
• Voedingswaren (uitsluitend via de bestellijst Teylingereind);   
• Voorwerpen en/of kleding van discriminerende, aanstootgevende of militante aard;  
• Wapens.  
• Overige voorwerpen die een gevaar kunnen opleveren voor de orde en veiligheid binnen de 
inrichting en/of geestelijke en lichamelijke gesteldheid.  


