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1. "Snoezelen_1" zit in een grote, vrolijke bolletjeszak.

2. Voor men deze koffer in gebruik neemt, kijkt men eerst goed na hoe alles in de

koffer/dozen/bigshopper... zit!. "dementie@home" levert de koffer netjes af en wil ze

ook graag netjes terug! Als men goed kijkt, kan men achteraf ook juist terugplaatsen.

Zoniet, gaan we hier de helft van de waarborg inhouden!

3. In de elastomap zitten er 1 zakje met gelamineerde labels. De meeste spulletjes

hebben een eigen verpakking, behalve bij de grotere harde stukken. Dit kan je

duidelijk zien op de verpakking zelf. Deze labels kan men gebruiken als

geheugensteuntjes om na afloop te controleren of alle stukken in de juiste

box/doos/map zit. De meeste spulletjes hebben een eigen verpakking. Dat

kan je zien op de verpakking zelf. Dus alles terug in de oorspronkelijke

verpakking steken. Dat bespaart bij het terug inleveren veel tijd en werk. Als tip:

de zakjes (bubbelplastiek en elastiekjes) netjes bijeenhouden en in de box/doos

steken. Zie verder ook bij punt 6.

4. Er zit een blad bij met de uitleg over de "Aromatherapie oliën". Lees dit eerst even

door voor je het gebruikt aub.

5. Als men deze "koffer" gebruikt, is het interessant om op enkele zaken voor te

bereiden. Alles mag gebruikt worden, maar wel in de oorspronkelijke staat

terugbrengen. Als er iets op is, geef het door bij het inleveren aub. Niet erna of dat ik

bij controle er achter moet komen.

6. De gebruikte en wasbare spullen niet meer terug in de oorspronkelijke verpakking

doen aub. Er zit hier een grote plastieken zak bij. Zo blijven de oorspronkelijke zakjes

hygiënisch en proper. Dat bespaart "dementie@home" wat werk.

7. Er zit ook een schriftje bij. Hier kan men van alles noteren. Bvb. wat de deelnemers

verteld hebben; iets grappigs; een mooie foto; tips; … Is een mooie leidraad voor de

leners van deze koffer. Mits toestemming kan dit gebruikt worden in de nieuwsbrieven.

8. Bij het inleveren wordt het evaluatieformulier ingevuld terugbezorgd. Zo niet zal er 10€

ingehouden worden van de waarborg. Ook zal de koffer ter plaatse gecontroleerd

worden of alles er nog in zit en niets beschadigd is.

9. Deze koffer zal misschien nog groeien. Ook als er iets stuk/versleten is. Dan wordt

deze "mogelijk" vervangen.

10. "dementie@home" stuurt mails voor oa.: documenten die bij de koffer horen; wanneer

een koffer gebracht/opgehaald wordt (herinnering); toestemming om een stuk in de

nieuwsbrief te plaatsen; … dus vragen wij soms om te antwoorden.

11. Algemene afspraken en huur, aangepaste versie kan men terugvinden op de website

met de volgende link  
https://www.dementieathome.be/wp-content/uploads/2019/12/Afspraken-huur_huidige-situatie-9-12-

2019.pdf

Veel plezier!
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