
Gedragsregels 

Bezoektijden
De bezoektijden kunnen per afdeling anders zijn. Vraag het 
na op de afdeling of kijk op www.amphia.nl

Het maken van films, foto’s en geluidsopnamen is verboden
Film of fotografeer mensen alleen als u hun toestemming 
hebt. Beeld- en geluidsopnamen mag u alleen openbaar 
maken met toestemming van de afdeling Communicatie.

Roken, alcohol en drugs zijn niet toegestaan
Ook een e-sigaret roken mag niet. Ook mag u geen alcohol of 
drugs bij u hebben of onder invloed hiervan zijn.

Gevaarlijke voorwerpen en wapens zijn verboden
Heeft u die toch bij u, dan worden ze in beslag genomen.

Agressie, geweld en overlast is niet toegestaan
Verbaal of lichamelijk geweld, intimidatie, discriminatie of 
ander ongewenst gedrag staan we niet toe. Van agressie, 
diefstal, geweld, overlast of vernieling doen wij altijd aangifte 
bij de politie.

Huisdieren
Hulphonden zijn de enige huisdieren die Amphia toelaat.

Maatregelen
Als u zich niet aan de regels houdt, kan Amphia passende 
maatregelen nemen, zoals u een waarschuwing geven of de 
toegang ontzeggen.



Code of Conduct

Visiting hours 
Visiting hours can be different for each department. Please 
ask the department or check www.amphia.nl.

No taking videos, photos or sound recordings
You may only take videos or photos of people if they agree. 
You must ask the Communication Department if you want to 
publish video or sound recordings. 

No smoking, alcohol or drugs
No e-cigarettes either. You may not bring alcohol or drugs 
with you. You may not come in if you have taken alcohol or 
drugs. 

No dangerous objects or weapons
If you have any with you, they will be taken away.

No aggression, violence or disturbances
No verbal or physical violence, intimidation, discrimination or 
other undesirable behaviour. We always report aggression, 
theft, violence, disturbances and destruction to the police. 

Pets
Service dogs are the only pets allowed at Amphia. 

Rules 
If you do not follow the rules, Amphia may take the necessary 
actions, such as giving you a warning or not letting you in.


