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Informatieblad
Op bezoek in PI Vught
Komt u op bezoek in PI Vught? Lees dan s.v.p. eerst dit informatieblad. Het gaat over de regels
bij bezoek. Die regels zijn er voor de veiligheid, daar controleren we streng op. Als u zich niet
aan de regels houdt, mag u niet naar binnen.

Op bezoek? Kom op tijd!
De gedetineerde die u wilt bezoeken, heeft u als contactpersoon opgegeven. Alleen
als u contactpersoon bent, kunt u een bezoekafspraak maken. Daarvoor belt u met de
bezoekadministratie. Het telefoonnummer is 088 074 40 44 (open van maandag tot en met
vrijdag tussen 9.00 en 12.30 uur).
Let op: op tijd komen is belangrijk! We raden u aan om er minstens 30 minuten eerder te zijn.
De extra tijd is nodig voor de veiligheidscontroles. Tot uiterlijk 20 minuten voor het einde van
de bezoektijd kunt u nog naar binnen. U heeft dan een kort bezoek.

Neem altijd deze 2 dingen mee:
1 Een munt van 1 euro voor het kluisje.
U mag niets mee naar binnen nemen in de PI. Daarom zijn er kluisjes om uw persoonlijke
spullen in op te bergen. Om een kluisje te gebruiken, moet u er 1 euro in doen. Er is geen
wisselautomaat. U krijgt de euro weer terug na gebruik van het kluisje. Onze medewerkers
mogen geen persoonlijke spullen bewaren voor bezoekers.
2 Een geldig legitimatiebewijs: (uitleg staat bij Geldig legitimatiebewijs op de achterkant).
Voor kinderen tot 12 jaar hoeft u geen legitimatie mee te nemen.

Maximaal 4 personen
Per bezoek zijn er 3 zitplaatsen beschikbaar. Een gedetineerde mag per bezoek 3 personen
ontvangen en 1 kind jonger dan 12 jaar, maar alleen als het kind bij een van de ouders of
begeleiders op schoot kan zitten.
Voor kinderen onder de 14 jaar moet er altijd een begeleider bij zijn die ouder is dan 18 jaar.

Binnenkomen in PI Vught: zo gaat het
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Aanbellen
Buiten bij de blauwe poort van PI Vught ziet u links
een deur. Daar belt u aan (de bel zit links). U hoort een
stem, dan zegt u wie u bent en voor wie u komt. De
poort gaat daarna automatisch open.

De 2e deur
U loopt verder, schuin naar links, naar de deur waar
een 1 op staat. Dat is de 2e deur. Hier is een camera.
Wij zien dat u voor de deur staat. Aanbellen hoeft niet.
Als u een piep hoort, kunt u de deur opendoen en
verder lopen.

Kluisje
Nadat u door de deur bent gelopen, ziet u iets verderop
aan de linkerkant de kluisjes. Hier legt u uw persoonlijke
spullen in. Bijvoorbeeld: handtas, sjaal, sleutels, portemonnee, smartwatch, telefoon, eten of drinken. Het kluisje
is verplicht. Zo gaat het: kluis opendoen, spullen erin
leggen, 1 euro in het zwarte vakje, deurtje dicht en sleutel
omdraaien. Binnen in het kastje valt de euro dan uit het
vakje zodat u hem na het bezoek weer mee kunt nemen.
De sleutel van het kluisje neemt u mee naar binnen, samen
met uw legitimatiebewijs. Neem ook een doorzichtig
plastic bakje mee. U heeft dit nodig bij de portier.

Portier
In het glazen hokje ziet u de portier zitten. Bij het loket
zegt u wie u bent en voor wie u op bezoek komt. Leg
ook uw ID-bewijs in het plastic bakje. Geef het bakje
(via het luik) aan de portier.
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Controle van uw spullen
Met de bagagedoorlichting controleren we of u
geen verboden dingen mee naar binnen neemt. Het
apparaat scant uw persoonlijke spullen. Zo gaat het:
leg uw spullen in een grijze bak. Bijvoorbeeld uw jas,
riem, horloge (een smartwatch mag niet mee naar
binnen), sieraden, bril. Het kan zijn dat u ook uw
schoenen uit moet doen. Die legt u dan ook in de grijze
bak. Zet de grijze bak op de lopende band. Die rolt
hem door de scanner. Personeel ziet op een monitor
of er verdachte voorwerpen bij uw spullen zitten. Zien
we iets dat niet mee naar binnen mag? Dan moet u dit
voorwerp alsnog in het kluisje leggen, anders mag u
niet naar binnen.

Detectiepoort
Terwijl uw grijze bak door de scanner gaat, loopt u
zelf door de detectiepoort rechts van de bagagedoorlichting. Loop rustig door de poort. Hoort u een
piep? Dan mag u niet naar binnen. U kunt dus niet op
bezoek komen. Voor de dames: bij een beugel-bh
piept de detectiepoort vaak. Een medewerker zal u
dan fouilleren. We schrijven dit op bij uw naam. Als
de detectiepoort bij uw volgende bezoek weer piept,
mag u niet naar binnen. Voor mensen met medisch
staal in het lichaam: u moet een medische verklaring
meenemen.

Wachtruimte
Na de toegangscontrole gaat u in de wachtruimte
zitten. Hier wacht u tot de deur naar de bezoekzaal
opengaat.

Wat u verder nog moet weten
Geldig legitimatiebewijs
Als u op bezoek komt in PI Vught moet u een geldig legitimatiebewijs laten zien.
• Heeft u de Nederlandse nationaliteit?
Dan is geldig: paspoort, Europese identiteitskaart, Nederlands rijbewijs.
• Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit?
Dan is geldig: niet-Nederlands paspoort, Europese identiteitskaart, verblijfsdocument
vreemdelingendienst, vluchtelingenpaspoort, vreemdelingenpaspoort, elektronisch
W-document voor asielzoekers.

Spullen voor gedetineerde afgeven of meenemen
Er is een apart loket in PI Vught waar u spullen (‘goederen’) voor uw bekende of familielid in PI
Vught kunt afgeven of meenemen. Bijvoorbeeld kleding (eten en drinken zijn niet toegestaan).
Komt u op bezoek? Dan kunt u spullen afgeven vóór het bezoekuur begint. Spullen mee terug
nemen kan na het bezoekuur. Spullen afgeven kan ook als u niet op bezoek komt, maar alleen
op speciale dagen en tijden. Kijk voor meer informatie op www.dji.nl/locaties/v/pi-vught.

Geld overmaken
U kunt geld overmaken naar uw familielid in PI Vught. Bijvoorbeeld voor boodschappen of
toiletspullen. Op www.dji.nl/locaties/v/pi-vught staat hoe u dit moet doen.

Extra drugscontrole
Wij controleren bezoek soms extra op drugs. Dat doen we met een hond die hiervoor speciaal
getraind is. De hond ruikt of iemand drugs bij zich heeft of heeft gehad.

Route naar PI Vught
PI Vught is bereikbaar met de bus, de trein en de auto. Parkeren is gratis. Op onze website kunt u de
routebeschrijving downloaden: www.dji.nl/locaties/v/pi-vught.

Ouders & kinderen
Met kinderen op bezoek in PI Vught? Dat kan. Voor baby’s is er een babyzitje in de bezoekzaal.
Verder is het ook belangrijk dat u met uw kind praat over hoe dat gaat, op bezoek komen in de
gevangenis. Om u als ouder hierbij te helpen, is er een speciaal informatiepapier: de ‘routekaart’
van het Expertisecentrum Kind. Daarin hebben ouders en kinderen opgeschreven wat er
gebeurt als je op bezoek komt in een gevangenis. Bekijk of download de routekaart op
https://expertisecentrumkind.nl/2021/06/28/voor-het-eerst-op-bezoek-een-routekaart/.
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