
Coronaregels
Hartelijk welkom bij Dianet
Om uw verblijf en dat van anderen bij Dianet zo prettig 

mogelijk te maken, gelden onderstaande regels.

www.dianet.nl/huisregels

We houden minimaal 1,5 meter 
afstand van elkaar.
We keep a distance of at least  
1.5 metres from each other 
whenever possible.

1,5 meter

Uit voorzorg schudden 
we geen handen.
As a precaution, we 
don’t shake hands.

We dragen een mond-
neus-masker binnen 
1,5 meter van elkaar.
We wear a face mask 
(covering nose and 
mouth) within 1.5 metres 
of each other.

We wassen 
regelmatig 
onze handen.
We wash our 
hands regularly.

We gebruiken 
papieren 
zakdoekjes.
We use 
paper tissues.

We hoesten en
niezen in de 
binnenkant
van onze elleboog. 
We cough or 
sneeze into 
our elbow. 



Huisregels
Hartelijk welkom bij Dianet
Om uw verblijf en dat van anderen bij Dianet zo prettig 

mogelijk te maken, gelden onderstaande regels.

We letten op onze persoonlijke 

bezittingen. Dianet is niet aan- 

sprakelijk voor schade, verlies of 

diefstal. Van diefstal, vandalisme 

en wapenbezit doen wij aangifte. 

We take care of our personal 

belongings. Dianet is not liable 

for damage, loss or theft. We 

report all cases of theft, vandalism 

and possession of weapons to 

the police. 
www.dianet.nl/huisregels

Agressie en (seksuele) intimidatie 

in woord en daad staan wij niet 

toe. Daarvan doen wij aangifte. 

Aggression, intimidation and 

sexual harassment in word and 

deed are not tolerated. All such 

behaviour will be reported. 

We gaan op een respectvolle 

manier met elkaar om. 

We treat each other with respect.

We respecteren elkaars privacy 

en rust tijdens de behandeling. 

We respect each other’s privacy 

and peace and quiet during 

treatment. 

De gebouwen en terreinen van 

Dianet zijn rookvrij. Ook alchohol 

en/of drugs zijn niet toegestaan. 

All Dianet buildings and premises 

are smoke-free. The use of  alcohol 

and/or drugs is not allowed. 

We vragen altijd toestemming 

voor het maken van beeld- 

en geluidsopnamen aan alle 

betrokkenen. 

When making pictures, 

video and/or audio recordings, 

we always ask permission 

from everyone involved. 

We volgen aanwijzingen van 

medewerkers van Dianet op. 

We follow instructions given 

by Dianet staff. 

Spreek ons aan als u niet  

tevreden bent over onze zorg 

of faciliteiten. Samen zoeken 

we naar een oplossing. 

Please let us know if you are 

unhappy with our care or facilities. 

Together we will look for a solution. 


