STICHTING SOPHIA, Sint Theresiaplein 7, 5652 EV Eindhoven
Huisregels:













De praktijkruimtes mogen alleen op sokken, sloffen, binnenschoenen of oversloffen
betreden worden (dus geen buitenschoenen).
In de wintermaanden de verwarming op de begane grond aanzetten.
U kunt zelf koffie of thee zetten. Koffie en thee mogen alleen beneden in de
wachtruimte en keuken gedronken worden, niet in de praktijkruimtes. Indien gewenst
kan er water meegenomen worden in de praktijkruimtes.
Let op! Voor koffie, thee en heet water zijn aparte thermoskannen. De
thermoskannen waarop ‘heet water’ staat alleen voor heet water gebruiken, deze zijn
niet bedoeld voor thee !! Koffie kan in de 2 thermoskannen waarop ‘koffie’ staat. De
rest van de kannen is alleen bestemd voor thee (en dus niet voor koffie !!).
Voor het hele pand geldt dat er niet gerookt mag worden.
Het hele pand is gehorig. Zorg dat u en/of uw klanten geen overlast bezorgen aan de
buren en andere therapeuten die in het pand werken.
Voor als u ’s avonds werkt: in de gangkast (bruine schuifdeuren) in het halletje
tegenover de achterdeur staan 2 lantaarns. Deze kunnen voor klanten, die in het
donker achterom komen, worden opgehangen. Er is één haak in het gangetje naast
de poort en één haak naast het raampje van het toilet.
Stichting Sophia biedt de mogelijkheid om informatie over uw bedrijf in het pand op te
hangen c.q. neer te leggen. De daarvoor aangewezen plekken zijn de wachtruimte,
de prikborden in de keuken en het kleine halletje en in het rekje voor visitekaartjes.
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat informatie van anderen (bijv. individuele
klanten of cursisten) wordt opgehangen c.q. neergelegd. Uitzondering hierop zijn de
twee prikborden in het kleine halletje. Daarop mag, na toestemming ook informatie
van anderen worden opgehangen. Hiervoor kunt u met Daniëlla contact opnemen.
Het bestuur houdt ten allen tijde het recht om informatie te verplaatsen c.q. te
verwijderen indien dit passend wordt geacht voor de stichting en/of het pand.

Let bij het weggaan op de volgende zaken:













De thermostaat (op de begane grond) terugzetten naar 15°C.
Thermostaatknoppen (op de 1e verdieping) op de nachtstand zetten.
Indien van toepassing: elektrische kachel op de zolder weer uitzetten.
Alle lampen uit doen (dimmers 1e verdieping en wachtruimte induwen).
Alle houten stoelen en matrassen terugzetten in het kleine kamertje op zolder.
Alle houten (witte) klapstoelen ingeklapt terugzetten in de wachtkamer.
Praktijkruimtes opgeruimd en schoon achterlaten. Eventueel verplaatste (rode of
zwarte) stoffen stoelen terugzetten in de praktijkruimte waar ze horen: de rode
stoelen op de begane grond en de zwarte stoelen op zolder.
Eventuele afwas afwassen en opruimen.
Thermoskannen legen, omspoelen en weer in de keukenkast zetten.
Controleer bij het weggaan ook de wachtruimte op afwas en kruimels op de grond.
De stofzuiger kunt u vinden in de rechter gangkast (bruine schuifdeuren) in het
halletje tegenover de achterdeur.
Achterdeur en poorten (weer) met de sleutel afsluiten. Niet op slot met de schuiven
en knippen! De sleutels van de poorten en achterdeur terughangen in de gangkast
(bruine schuifdeuren) in het halletje tegenover de achterdeur.
De voordeur op het nachtslot draaien. Deze sleutel houdt u bij u.

