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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERBLIJFSKAMERS   

Beste stagiair(e), 

 

Welkom, je bent zonet aangekomen op jouw kamer. Om je verblijf vlot 
te laten verlopen moeten we een aantal afspraken maken. Wij 
rekenen op je medewerking en wensen je een aangenaam verblijf en 
een fijne stageperiode. 

Voor vragen kan je steeds terecht bij je stagebegeleidster of voor wat 
het verblijf betreft kan je contact opnemen met het nummer 4929 of 
5237. 

Met vriendelijke groet, 
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De kamer : 

De kamer beschikt over voldoende comfort om je verblijf aangenaam 
te maken. Mogen wij vragen om zorg te dragen voor het materiaal. 

De koelkast moet leeggemaakt worden voor vertrek. 

Bij warm weer is het aangewezen : 

 - de ramen steeds dicht te houden  ( en niet in kipstand te plaatsen ) 
om de warmte buiten te houden. 

 - de gordijnen te sluiten 

 

Schoonmaak: 

Iemand van het schoonmaakteam heeft ervoor gezorgd dat je kamer 
piekfijn in orde is. Tijdens je verblijf sta je zelf in voor orde op je 
kamer. Om alles netjes te houden rekenen we er op dat je : 

- de douche en toilet netjes achterlaat na ieder gebruik 

- het papiermandje kan je leegmaken in de grote vuilzak in de   

  keuken , witte vuilzakjes liggen in de kamer en reserverol in kast. 

   

De gemeenschappelijke ruimten zoals de douche, het toilet en de 
gang worden door de schoonmaakdienst onderhouden. 
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Linnen: 

Linnen is aanwezig op de kamer. Een reserve laken, hoeslaken , 
kussensloop en bedsprei liggen in de kast. 

Vuil linnen kan je deponeren in de gestreepte linnenzak in de berging.  

Op het einde van het verblijf trek je het bed af en leg je het linnen op 
het bed. 

 

Maaltijden: 

Alle info omtrent opladen en betalen met je personeelsbadge vind je 
op www.imelda.be 

o Ontbijt en avondmaal: bestellen via webshop Café Clinic 
of reeds aan te kopen ’s middags in de personeelscafeta-
ria voor de volgende ochtend 

o Middagmaal: kan genomen worden in de cafetaria aan 
personeelstarief tussen 11h en 14h 

o Weekend: alle maaltijden te bestellen via webshop Café 
Clinic 

o Microgolf steeds na gebruik schoonmaken 

Graag je aandacht! Al het materiaal dat afkomstig is van het 
restaurant wordt zelf door de stagiair(e) teruggebracht. 
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Douches: 

Er zijn gemeenschappelijke doucheruimtes aanwezig. Laat deze 
steeds netjes achter. Denk aan je collega’s. 

 

Roken: 

In het ziekenhuis geldt een volledig rookverbod. Het is dus ook 
verboden te roken op de kamers of in de gang van gebouw Cardiale 
Revalidatie.  

Roken is enkel toegelaten buiten op de daartoe voorziene plaatsen. 

Peuken horen in de asbakken en niet op de grond !!!!!! 

 

Incident: 

Bij een incident vragen wij je om 

- de veiligheidsagent te contacteren op het nummer 6355 (’s nachts 
steeds aanwezig. 

Na het beëindigen van de stage bezorg je de sleutel aan het onthaal. 

Bij verlies of niet inleveren van de sleutel zal je een kost van 25 euro 
worden aangerekend. 
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Bij het verlaten van de kamer alles goed afsluiten. Het ziekenhuis 

kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal.  
   

 

Bij brand: 

Zie bijlage. 


