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Inleiding 
“Thuis voor iedereen” betekent dat bewoners van woongroep Calipso zoveel mogelijk hun leven 
moeten kunnen inrichten zoals zij dat wensen. Voor veel mensen is het houden van een huisdier 
belangrijk. Bij Calipso is het houden van huisdieren toegestaan. In dit reglement zijn de specifieke 
regels die hiervoor gelden opgenomen. 
 
Algemeen 
Het is medewerkers niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de regiomanager om 
een huisdier mee naar de werkplek te nemen.  
Visite mag een huisdier meenemen, mits aangelijnd/gekooid en alleen in de woning van diegeen waar 
hij/zij op visite is. Het is dus niet toegestaan dat het huisdier van visite zich in de ontmoetingsruimte 
van Calipso ophoudt, of in de tuin van Calipso.  
Het houden van huisdieren zal geen overlast mogen veroorzaken voor anderen, daarom worden er 
enkele regels afgesproken.  
  
Specifiek 
 In het zorgplan van de bewoner wordt vastgelegd of bewoner in staat geacht wordt een huisdier te 

houden. Indien is opgenomen dat bewoner daartoe in staat wordt geacht, dan gebeurt het houden 
van het huisdier met in achtneming van dit huisdierenreglement. 

 Het houden van de volgende diersoorten is toegestaan (niet limitatief): 
o Kleine, gekooide dieren (zoals cavia, marmot, kanarie, vis); 
o Katten, mits deze zich constant in het appartement van de eigenaar/bewoner bevindt. 

 Het houden van de volgende diersoorten is niet toegestaan (niet limitatief): 
o Honden; 
o Slangen, spinnen. 

 Vastgelegd dient te zijn dat bewoner verantwoordelijk is voor de algehele verzorging van het 
huisdier. Tevens dient te zijn vastgelegd wie voor de verzorging verantwoordelijk is indien bewoner 
daartoe tijdelijk niet in staat is. 

 Bij overlijden van bewoner is de wettelijk vertegenwoordiger, danwel zijn de erfgenamen 
verantwoordelijk voor het elders onderdak brengen van het dier. Eventuele hieruit voortvloeiende 
kosten zijn geheel voor rekening van de wettelijk vertegenwoordiger, danwel de erfgenamen. 

  
Allergieën 
Het houden van huisdieren is alleen mogelijk als niemand hier last van ondervindt.  
Wanneer een bewoner of medewerker van Amerpoort een allergie heeft of ontwikkelt zal er een 
passende oplossing moeten worden gevonden. Ten allen tijde dient de bewoner zorg te dragen voor 
een maximaal schone omgeving. Dit kan in uiterste instantie inhouden dat het dier moet worden 
verwijderd uit Calipso. 
  
Kosten 
De aan de verzorging verbonden kosten (denk aan: zaagsel/hooi, kattenbakvulling, voedsel en 
wellicht dierenarts) komen geheel ten laste van de bewoner van wie het huisdier is. 
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