Bezoekreglement
Penitentiaire Inrichting Dordrecht

Welkom in de PI Dordrecht. U brengt een bezoek aan een
gedetineerde. In onze locatie staan uw en onze veiligheid en die van
de gedetineerden voorop. Daarom gelden er een aantal belangrijke
huis-, toegangs en bezoeksregels. Hierover informeren wij u
onderstaand. U wordt geacht zich aan deze regels te houden. Indien u
zich hier niet aan houdt, of wij dit vermoeden, behoudt de directie
zich het recht u de toegang tot de inrichting te ontzeggen.
• Het is u niet toegestaan gebruik te maken van de afgesloten
parkeerplaats.
• Het betreden van de inrichting geschiedt op uw eigen risico.
• U dient minimaal 30 minuten voor aanvang van het bezoek
aanwezig te zijn.
• U heeft tot uiterlijk 30 minuten voor de eindtijd van het
bezoekmoment de mogelijkheid aan het bezoek deel te nemen. De
eindtijd blijft echter ongewijzigd.
• Als u 14 jaar en ouder bent, dient in bezit te zijn van een geldig
legitimatiebewijs en deze op verzoek te tonen. Minderjarigen incl.
baby dienen bijgeschreven te staan op de bezoekerslijst.
• U dient voor het bezoekmoment te zijn aangemeld.
• Gedetineerden mogen per bezoek maximaal 3 personen tegelijk
ontvangen. Kinderen jonger dan 12 jaar worden voor 0.5 geteld.
Kinderen jonger dan 2 jaar worden niet meegeteld.
• Kinderen tot 5 jaar mogen tijdens het bezoek bij de gedetineerden
op schoot zitten.
• Bezoekers onder de 16 jaar krijgen alleen toegang onder
begeleiding van een volwassene (18 jaar en ouder)
• Uw gezicht dient ten allen tijden zichtbaar te zijn.
• U dient “pieploos” door de detectiepoort te gaan. Houdt hier
rekening mee met uw sieraden en kleding. Indien u niet “pieploos”
door de deteciepoort kan, zal u de toegang tot de inrichting
worden ontzegd.
• Er kan op elk moment en zonder opgaaf van reden een
veiligheidsfouillering plaatsvinden. Indien u deze weigert, zal u de
toegang tot de inrichting worden ontzegd.
• Er worden op regelmatige basis narcoticahonden ingezet ter
bestrijding van drugs in de inrichting. Er kan u gevraagd worden
hieraan mee te werken. Wanneer u dit weigert wordt u de toegang
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tot de inrichting ontzegd. Een bezoeker bij wie de speurhond
aanslaat, merken wij aan als potentieel risico voor de orde en
veiligheid in de inrichting, waarna de toegang wordt geweigerd. Ook
als feitelijk geen drugs wordt aangetroffen.
Het is u verboden goederen aan de gedetineerden af te geven of aan
te nemen. In- en uitvoer kan alleen plaats vinden middels de daarvoor
gestelde procedure. Wanneer u zich hier niet aan houdt, wordt uw
bezoek direct beëindigd.
Goederen (zoals jassen, petten, mutsen, hoeden en zonnebrillen)
dient u in een kluisje achter te laten.
Wanneer u afhankelijk bent van hulpmiddelen zoals een rolstoel bent
u verplicht gebruik te maken van de door de inrichting beschikbaar
gestelde middelen.
Wanneer u documenten bij zich heeft die door de gedetineerden
getekend dienen te worden, kunt u dit bij de portier aangeven.
Het is u verboden in dit gebouw te roken.
U dient zich ten alle tijden te houden aan aanwijzingen en instructies
van het personeel.
Indien zich een alarmsituatie voordoet kan het nodig zijn het bezoek
direct te beëindigen.
Indien u goederen komt afgeven of ophalen (invoer of uitvoer), dient
u een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen.

De directie van PI Dordrecht wenst u een prettig en veilig bezoek toe.

Colofon
Dit infoblad is zuiver informatief. Er kunnen geen rechten aan
worden ontleend. DJI aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
eventuele fouten in deze uitgave.
Realisatie: Communicatie PI Dordrecht:
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