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Huisregels 
 

1. Roken is ABSOLUUT NIET toegestaan in de kamers, in huis of in de voortuin. Alleen in de achtertuin mag gerookt 
worden.   

2. Je draagt zelf zorg voor betaling van je boodschappen en kan daarnaast de kosten betalen voor openbaar 
vervoer en persoonlijke verzorgingsartikelen etc.  

3. Je mag maximaal 3 x per week 1,5 uur sporten. 
4. Je bespreekt dagelijks jouw dagplanning en eens per week jouw weekplanning met je pb-er.  
5. Opstaan is van maandag tot en met vrijdag om 07:30 uur en op zaterdag en zondag 08:30 uur.  
6. Dagelijks ben je uiterlijk om 22:00 uur in huis. 
7. Je bent medeverantwoordelijk voor huishoudelijke activiteiten zoals het leefbaar houden van het huis incl. 

buitenruimtes.  
8. Je kamer moet netjes worden gehouden met bed opgemaakt ten alle tijden. Eigen handdoek op de kamer, vuile 

was in de daarvoor bestemde wasmand. Persoonlijke spullen worden op je eigen kamer bewaard. 
9. Na gebruik van de keuken wordt deze schoon achtergelaten. Eetgerei en glazen zijn niet toegestaan op de eigen 

kamers. 
10. Je dient minimaal 4 avonden per week in het safehouse te eten, eten buiten het safehouse is enkel toegestaan na 

overleg met je persoonlijk begeleider. 
11. (Uit-)lenen van persoonlijke eigendommen en uitlenen en/of voorschieten van geld is niet toegestaan, evenals 

onderling kopen en verkopen van goederen en/of diensten. 
12. Andere personen dan kamergenoten zijn niet in de slaapkamer toegestaan. Seksuele contacten/ relaties binnen 

Incitare zijn niet toegestaan en bezoek aan Incitare van niet cliënten is altijd in overleg met en toestemming van je 
persoonlijk begeleider.  

13. (Weekend)afwezigheid alleen in overleg met persoonlijk begeleider. Tijdens je verblijf in de eerste fase woningen is 
elders overnachten in de eerste twee maanden niet toegestaan. Daarna in overleg met persoonlijk begeleider. 
Het tijdspad van een verlof is vrijdag 16:00 uur t/m zaterdag 22:00 uur óf zaterdag16:00 uur t/m zondag 22:00 uur. 

14. Een medische aandoening, ziekte en/of letsel wordt direct onder de aandacht van de begeleiders gebracht.   
15. Voorgeschreven medicatie door de huisarts of psychiater wordt direct gemeld bij je persoonlijk begeleider.   
16. Het gebruik van of in bezit hebben van stimulerende dranken zoals Red Bull zijn niet toegestaan. 
17. Sport- en voedingssupplementen zijn niet toegestaan. Hiermee worden ook vitamines bedoeld. 
18. Het verrichten of ontvangen van seksuele handelingen tegen betaling zijn (zowel binnen als buiten het safehouse) 

niet toegestaan.  
19. Het is niet toegestaan om in het bezit te zijn van tijdschriften die gerelateerd zijn aan obscene foto's, teksten, 

geweld, criminaliteit, alcohol en drugs. 
20. Het is niet toegestaan in het bezit te zijn van een spelcomputer in welke vorm dan ook.  
21. Gamen en gokken in welke vorm dan ook is niet toegestaan. 
22. Je houdt rekening met andere cliënten en de buren.  
23. Groepsvorming in de tuin, balkon of aan de voordeur is daarom niet toegestaan.  
24. Er mag geen (geluids)overlast veroorzaakt worden.  

 
Voorwaarden 
 

25. Alle gemaakte afspraken met Incitare worden nagekomen. 
26. Je beschikt over een mobiele telefoon en zorgt ervoor dat je daarmee kunt bellen. Gemiste telefoontjes van 

Incitare beantwoord je binnen 3 uur.  
27. Het bijwonen van alle, vanuit Incitare georganiseerde, groepen is verplicht. Afwezigheid is alleen geoorloofd in 

overleg met je persoonlijk begeleider en alleen om dringende redenen.  
28. 1 op 1 begeleidingsgesprekken met persoonlijk begeleider zijn verplicht op wekelijkse basis en daarnaast naar 

behoefte van beide partijen.  
29. Je woont minstens 3 x per week een 12 stappen meeting bij.  
30. Je dient in het bezit te zijn van een lopende W.A.-verzekering. 
31. Incitare krijgt inzage in jouw inkomsten.  
32. Incitare krijgt op verzoek inzage in jouw telefoon, laptop en/of tablet.  
33. Je hebt een zorgverzekering en betaalt deze.  
34. Iedere dag lever je jouw dagjournaal in bij jouw persoonlijk begeleider  
35. Je zorgt ervoor dat je binnen 4 weken na aankomst bij Incitare (vrijwilligers)werk gevonden hebt en daar op 

regelmatige basis werkzaam bent. 'Zwart' werk is niet toegestaan. 
36. Binnen 4 weken na binnenkomst werk je serieus met een sponsor en aan je stappen.  
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 REDENEN VOOR ONMIDDELLIJKE BEËINDIGING VAN VERBLIJF 

  
  
1. Het bezit van alcohol/drugs en het bezit van wapens.  
 
2. Onder invloed zijn van alcohol en/of drugs.   

 
3. Gokken en gamen in welke vorm dan ook. 
 
4. Het weigeren van een drugs- en/of alcoholtest. 
 
5. Roken op andere dan daarvoor aangewezen plek.  
 
6. Iemand toelaten tot het huis (al dan niet onder invloed) zonder uitdrukkelijke toestemming van jouw persoonlijk 

begeleider.  
 
7. Bedreigingen verbaal en/of fysiek, daden van geweld, vechten.  
 
8. Schade, al dan niet opzettelijk, in en om het pand met inbegrip van binnenmuren en deuren.  Schade zal altijd 

op jou worden verhaald.  
 
9. Liegen, op papier of mondeling, stelen en andere criminele activiteiten.  
 
10. Het niet naleven van de huisregels.  
 
11. Het herhaaldelijk niet houden aan afspraken met Incitare zal ertoe kunnen leiden dat wij serieus gaan 

(her)overwegen of de begeleiding voortgezet zal en kan worden.  
 
12. Het niet respectvol omgaan met de medebewoners en/of medewerkers van Incitare. 
 

 
 

 
Als iemand wordt verdacht van gebruik, is het ieder zijn/haar verantwoording dit onder de onmiddellijke 
aandacht te brengen. Bij afwezigheid van de begeleiders is de hele groep verantwoordelijk hen direct op de 
hoogte te stellen.  

 
Bij ontslag heb je 45 minuten om het pand te verlaten en persoonlijke eigendommen worden direct 
meegenomen, als je ze toch laat staan zullen ze worden opgeslagen. Na 30 dagen zal het eigendom komen te 
vervallen.  

 
Ontslag geeft GEEN recht op restitutie. 

 
 

Wij vragen je om bij calamiteiten altijd eerst 076 – 2059 055 te bellen,  
in overleg kan besloten worden om 112 te bellen.  

Bij levensbedreigende situaties uiteraard eerst 112 bellen. 
 

 
 
 
Door te ondertekenen, verklaar ik dat ik bekend ben met de huisregels en voorwaarden en besef ik welke gedragingen 
tot een onmiddellijke beëindiging van mijn verblijf bij Incitare en de bijbehorende ondersteuning en begeleiding kunnen 
leiden 
 
 
Breda, ____ - _____ - _________ 
 
Naam: _______________________________________  
  
Handtekening:  


