
HUIS- EN GEDRAGSREGELS VOOR KLANTEN VAN PATRIMONIUM 
 

 

Wij  hebben  een aantal huis- en gedragsregels voor onze klanten opgesteld. Deze regels gelden voor 

kantoorbezoek en voor huisbezoeken van onze medewerkers bij onze klanten. Hierop staat wat eigenlijk heel 

normaal is: dat we elkaar met respect behandelen. Onze medewerkers zullen u hierop wijzen als u zich niet 

conform onze huis- en gedragsregels gedraagt. Gelukkig is het vaak helemaal niet nodig.  

 

Wat mag u van ons verwachten? 

� Wij proberen u zo goed en zo snel mogelijk te helpen.  

� Wij behandelen u met respect. 

� Wij respecteren uw privacy. 

� Wij behandelen iedereen gelijk.  

� Wij gedragen ons als we bij onze klanten op bezoek zijn als gast. 

 

Wij verzoeken u rekening te houden met onze huis- en gedragsregels bij een bezoek aan ons kantoor  

� Zet uw mobiele telefoon en geluidsapparatuur uit.  

� Roken is niet toegestaan.  

� Houd de kantoorruimte netjes.  

� Huisdieren moeten buiten wachten.  

 

Wanneer onze medewerkers bij u thuis komen … 

� stellen wij het op prijs als u niet rookt tijdens het gesprek. 

� zorg dan dat u voor een gesprek voldoende tijd en aandacht hebt. 

� houd uw huisdieren dan kalm en op afstand, bij voorkeur in een andere ruimte. 

� behandel onze medewerkers met respect en onthoudt u zich van elke vorm van bedreiging. 

 

Wij helpen geen bezoekers en klanten die... 

� drugs of alcoholische drank hebben gebruikt. 

� schreeuwen, discrimineren, beledigen of dreigen. 

� zich gewelddadig gedragen of dreigen met geweld. 

� agressief of handtastelijk zijn. 

� met voorwerpen gooien. 

� onze medewerkers die bij hen op bezoek zijn niet met respect behandelen, dan wel onze medewerkers 

in welke vorm dan ook bedreigen. 

 

Als u problemen ondervindt met onze medewerker die u niet in een onderling gesprek met hem/haar kan 
oplossen, dan kunt u een beroep doen op zijn/haar leidinggevende. 

U kunt er in dat geval ook voor kiezen om uw klacht schriftelijk bij ons kenbaar te maken. Wij zullen dan binnen 2 
weken contact met u opnemen om met u te bespreken hoe de problemen kunnen worden opgelost. 

Als er zich tussen u en één of enkele van onze medewerkers zaken voordoen die wij ervaren als een inbreuk op 
een correcte en respectvolle omgang met elkaar, dan zult u hierop worden aangesproken. Het is ook mogelijk dat 
u uitgenodigd wordt voor een gesprek met de betrokken medewerker(s) en hun leidinggevende om deze zaak te 
bespreken en op te lossen. 

 
Wij vertrouwen op uw medewerking  

In geval van meerdere incidenten of ernstige misdragingen zoals uitschelden of bedreigen van medewerkers 
moet u er rekening mee houden dat Patrimonium Barendrecht u sancties op zal leggen, zoals bijvoorbeeld een 
kantoorverbod, het registreren van de incidenten in Woonnet-Rijmond of zelfs het beëindigen van de 
huurovereenkomst. 

Bij bedreiging van medewerkers of het gebruik van geweld zal altijd door Patrimonium Barendrecht aangifte 
worden gedaan. Ontstane schade zal altijd op de dader(s) worden verhaald. Ook zal Patrimonium Barendrecht in 
dit soort gevallen bezien of aanvullende sancties nodig zijn. 

Wij gaan er echter van uit dat er een goede en aangename samenwerking tussen u en onze medewerkers 
ontstaat.  


