
 
 

 
 

Bezoek Parkzicht 
• Bezoektijden: maandag tot en met vrijdag tussen 13.00 uur en 16.00 uur.  

• Mailadres: Bezoek.Parkzicht@waardeburgh.nl 

•   Locatie: Tent in de tuin tussen Parkzicht en Ibis (Reigerlaan) bereikbaar via de 

aparte tuiningang. 

 

Bezoek De Waard 
• Bezoektijden: maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur en 13.00 

uur en 16.00 uur.  

• Mailadres: Bezoek.dewaard@waardeburgh.nl 

•   Locatie: Tent in de tuin bereikbaar via aparte ingang aan de Plantageweg. 

 

Bezoek Pedaja 
• Bezoektijden: maandag tot en met vrijdag 13.30 uur en 16.00 uur 

• Mailadres: Bezoek.Pedaja@waardeburgh.nl 

•   Locatie: Tent aan de achterkant van het pand, bereikbaar via de parkeerplaats. 

 

Bezoek Overslydrecht 
• Bezoektijden: maandag tot en met vrijdag 13.30 uur en 15.30 uur. 

• Mailadres: Bezoek.Overslydrecht@waardeburgh.nl 

•   Locatie: Tent links naast de hoofdingang. 

 

Spelregels aanvraag bezoek 
• Bezoeken moeten via de eerste contactpersoon aangevraagd worden. 
• Uw aanvraag mailt u in principe één werkdag van tevoren naar het mailadres 

 van het zorgcentrum van uw naaste. Op maandag tot en met vrijdag, tijdens 

 kantooruren, wordt de planning gemaakt. 
•  Op zaterdag en zondag worden de mails niet gelezen. 

• In de aanvraag vermeldt u uw voorkeursdatum, tijd, naam en kamernummer van 

 onze bewoner. Als u meerdere opties in uw mail vermeldt, kunnen wij reageren 

 met het tijdstip dat nog vrij is.  

• U ontvangt altijd een bevestigingsmail met de datum en tijd voor uw tentbezoek. 

 

Spelregels bezoek 

• Er kan maar één bewoner tegelijk van deze mogelijkheid gebruikmaken. Ons 

verzoek is daarom dat u terughoudend bent in de frequentie van uw bezoek. 

• Maximale duur van het bezoek is 30 minuten (inclusief schoonmaaktijd). 

Voorwaarden 

Bezoek zorgcentra 



• Indien er nog bezoek in de tent voor een andere bewoner aanwezig is, vragen 

we u op gepaste afstand te wachten en te allen tijde 1,5 meter afstand van 

elkaar te houden. 
• Maximaal 2 bezoekers per bewoner per bezoek. 

• U dient op tijd te zijn, anders gaat dit van uw bezoektijd af.  

• Er ligt een schoonmaakinstructie voor u klaar voor het schoonmaken van tafel, 

stoel en scherm voordat u gaat zitten. 

• Bij (verdenking van) corona op de afdeling/verdieping van de bewoner is 

bezoek helaas niet mogelijk. 

• Bij gezondheidsklachten van de bewoner of familie is bezoek helaas niet 

mogelijk. 

• Cadeautjes/bloemen/kaarten enz. kunnen en mogen niet in de 

ontmoetingsruimte worden afgegeven, maar in de sluis bij de ingang van de 

locatie. 

 

We hopen dat onze bewoners en u als familie, ondanks de maatregelen, genieten van 

het bezoekmoment! 

 
 


