
Uitgangspunten rookbeleid Kalorama
• Vanaf 2025 is binnen gezondheidsinstellingen een algemeen rookverbod van kracht.
• De niet-roker wordt beschermd tegen de roker.
• De medewerker/vrijwilliger mag uitsluitend roken tijdens zijn/haar reguliere pauze.
• De e-sigaret valt onder onze afspraken over het rookbeleid. 
• Verandering van locatie, wetgeving en/of andere inzichten kunnen leiden tot een 

aanpassing van de afspraken.

Ons rookbeleid
Of u wel of niet rookt, is een keuze die 
u zelf maakt. De keuze wáár u rookt, 
is niet helemaal vrij. Bij Kalorama 
hebben we een rookbeleid. Roken 
mag namelijk niet ten koste gaan 
van de gezondheid van bewoners en 
medewerkers, vinden we bij Kalorama. 
Iedereen heeft het recht op een 
rookvrije (werk)plek. Daar hebben 
we heldere afspraken over gemaakt. 
Uiteindelijk hopen we in 2025 volledig 
rookvrij te zijn. 

Wat roken betreft, gelden op al onze 
locaties dezelfde afspraken. Op iedere 
locatie zijn er rookplekken aangewezen 
voor bewoners, bezoek, vrijwilligers en 
medewerkers. Op de achterzijde van 
deze fl yer ziet u waar de rookplekken 
zich bevinden. Samen zorgen we voor 
een rookvrij Kalorama!

Wat spreken we met 
elkaar af?
� Vanaf 1 januari 2021 is roken 

alleen toegestaan op de 
daarvoor aangewezen 
rookplekken.

� Rookplekken worden duidelijk 
aangeduid.

� Alleen op de toegestane 
rookplekken staan asbakken. 

� Op de terrastafels buiten 
staan bordjes waar roken wel 
of niet is toegestaan. 

Samen voor een
rookvrij Kalorama!



Locatie Bewoner Medewerker, 
vrijwilliger

Bezoek

Veste 
Brakkenstein

• Aangewezen  
tafels op de 
terrassen

• Onder beide 
poorten

• Onder beide 
poorten

• Aangewezen 
tafels op de 
terrassen

• Onder beide 
poorten

Hospice 
Bethlehem

• Rookruimte
• Balkon naast  

de rookruimte

• Buiten bij de 
waskelder 

• Balkon naast  
de rookruimte

Kalorama  
inclusief  
Boszicht

• Aangewezen  
tafels op de 
terrassen

• Terras tegenover 
de kapel

• Aangewezen 
tafels op de 
terrassen

Centrum voor 
doofblinden
(Zodra de nieuwbouw 
gereed is, worden er 
nieuwe rookplekken 
aangewezen.)

• Terrassen
• Balkon 2C/D
• Balkon Oorsprong
• Binnentuin 
• Ingang Oorsprong

• Centrum 2A/2B, 
buiten 

• Ingang Oorsprong 

• Binnentuin 
• Ingang Oorsprong 

‘t Höfke • Aangewezen  
tafels op de 
terrassen

• Achter bij de 
leveranciers-
ingang

• Aangewezen 
tafels op de 
terrassen

De Terp • Terras bij  
de Terp

• Terras bij  
de serre

• Terras bij  
de Terp 

Bezoekadres
Nieuwe Holleweg 12
6573 DX Beek (Berg en Dal)

(024) 684 77 77
info@kalorama.nl 
www.kalorama.nl

Heeft u vragen over het rookbeleid van Kalorama? 
Neem dan contact op per e-mail: info@kalorama.nl 

of kijk op kalorama.nl/rookbeleid

Overzicht van de aangewezen rookplekken per locatie. 
Deze rookplekken zijn duidelijk aangegeven. 


