
 

Toegangsvoorwaarden Het Keerpunt 

 

Geldige legitimatiebewijzen voor bezoekers met de Nederlandse nationaliteit 

paspoort, rijbewijs, toeristenkaart of Europese identiteitskaart. 

 

Geldige legitimatiebewijzen voor bezoekers met een niet-Nederlandse nationaliteit 

paspoort, vluchtelingenpaspoort, vreemdelingenpaspoort, W-document of verblijfsdocument van de 
vreemdelingendienst. 

 

Beroepspas 

Bezoekers van Het Keerpunt, die uit hoofde van hun ambt of beroep de organisaties of jongeren 
bezoeken, dienen – naast het overleggen van een geldig identiteitsbewijs – hun beroepspas te 
overleggen. 

 

Minderjarige bezoekers 

Minderjarigen jonger dan 12 jaar mogen Het Keerpunt niet zonder een meerderjarige begeleider 
bezoeken. 

Minderjarigen beneden de 16 jaar hoeven zich, als ze begeleid worden door ouders/verzorgers, niet 
zelfstandig te identificeren. Als zij Het Keerpunt zonder begeleiding bezoeken, dan dienen zij zich 
zelfstandig te kunnen identificeren. 

Minderjarigen vanaf 16 jaar dienen zich, ongeacht of zij al dan niet begeleid worden door een 
meerderjarige, zelfstandig te identificeren. 

 

Groepen van personen 

De individuele leden van een groep dienen zich bij binnenkomst afzonderlijk te identificeren met een 
geldig legitimatiebewijs. 

 

Het maken van een bezoekafspraak 

Iedere jongere heeft het recht om bezoek te ontvangen. Om het bezoek in goede banen te leiden, 
geldt een bezoekregeling: 

 Jongeren die in Het Keerpunt verblijven, mogen bezoek ontvangen na overleg met de 
trajectbegeleider. De trajectbegeleiders van Het Keerpunt zijn bereikbaar via het 
telefoonnummer: (043) 407 71 50. Uitsluitend van maandag tot en met donderdag tussen 8.30 
uur en 9.30 uur kunt u via dit telefoonnummer contact opnemen met de afdeling 
trajectbegeleiding van Het Keerpunt voor het maken van een afspraak. 

 
 
 
 



 

 Er kunnen maximaal drie personen op bezoek komen. Dit is vooral bedoeld voor ouders en 
directe familieleden (broers en zussen). Indien andere personen een bezoek wensen te 
brengen aan een jongere, dan moet dit door de trajectbegeleider goedgekeurd worden. Wij 
ontraden het bezoek van baby`s, kleuters en jonge kinderen; de (gesloten) bezoekkamers zijn 
geen ideale omgeving voor (kleine) kinderen. 

 

 Bij het maken van een afspraak wordt er gevraagd naar naam en geboortedatum van alle 
bezoekers. Deze gegevens moeten overeenkomen met het legitimatiebewijs dat u bij 
binnenkomst aan de beveiligingsdienst moet tonen. 

 

Vanaf 20 minuten voor aanvang van het bezoekuur zijn de bezoekers welkom. 

Dit is noodzakelijk i.v.m. de toegangsprocedure. 

 

Een bezoek duurt maximaal 1 uur en de bezoektijden staan vast. 

Bent u te laat, dan schuift de eindtijd van de bezoektijd niet op. 

 

Een bezoekafspraak moet minimaal één dag van tevoren gemaakt worden. 

Mocht een bezoektijd volgeboekt zijn, dan kan er in overleg met trajectbegeleiding een andere datum 
of een ander tijdstip worden gepland. 

 

Wat als u spullen meebrengt voor uw zoon? 

Naast verboden voorwerpen zoals: alcoholische dranken, drugs, wapens, huisdieren, fotocamera’s, 
aanstekers, etc. is het ook niet toegestaan om van thuis uit etenswaren, tabaksartikelen en 
planten/bloemen mee te brengen op bezoek. Indien u andere spullen mee wilt brengen, dient u 
hiervoor toestemming te vragen aan de afdeling trajectbegeleiding. Indien u spullen meebrengt die 
van tevoren niet zijn aangemeld, worden die spullen door de beveiligingsdienst geweigerd. 

 

Snoepgoed en frisdrank 

Deze zijn tegen een reële prijs te koop in de automaten in de bezoekershal. Deze zijn bedoeld voor 
direct consumptief gebruik tijdens het bezoek. Uw zoon mag niets meenemen naar de groep. 

 

Tijdens het bezoekmoment is het verboden te roken. 

In de gebouwen van Het Keerpunt geldt een algemeen rookverbod. 

 

Het bezoek vindt enkel plaats in de bezoekersruimte van Het Keerpunt 

 

 


