HUISREGELS EN INFORMATIE

Alleen de persoon die daadwerkelijk in een kamer zelf wil gaan werken kan een kamer reserveren en huren, derden partijen
worden derhalve niet geaccepteerd.
Volgens het Prostitutiebeleid van de Gemeente Amsterdam de minimum leeftijd om het beroep van prostituee uit te
oefenen is 21 jaar, uitzonderingen worden gemaakt voor diegene die reeds voor 22 juli 2013 in de prostitutie werkzaam
waren en dit kunnen bewijzen door bijvoorbeeld de facturen te tonen voor de dagen dat zij een kamer voor prostitutie
hebben gehuurd voor 22 juli 2013.
Als je een kamer huurt ben je vrij om te starten en te stoppen met je werkzaamheden in de gehuurde periode waarvoor je
hebt betaald.
Elke dag wordt je ID kaart en/of paspoort en jouw registratiebewijs van de Kamer van Koophandel gecontroleerd op kantoor
alvorens je de sleutel van de kamer kan ophalen om je werkzaamheden te beginnen. De sleutel moet persoonlijk op kantoor
worden afgegeven wanneer je je werkzaamheden hebt beëindigd of aan het einde van de gehuurde periode dit is voor het
dagdeel voor 18.45 en voor het avonddeel op zondag tot en met donderdag voor 04.00 en voor vrijdag en zaterdag voor
05.00.
De registratie van jouw bedrijf bij de Kamer van Koophandel moet actief zijn. Hier ben jij zelf verantwoordelijk voor. Je kan dit
controleren op de website:http://www.kvk.nl/zoeken of met de kvk app van de Apple Store of Google Play Store
Je bent verplicht om je id kaart en/of paspoort te allen tijde bij je hebben en deze te tonen aan de politie, toezichthouders
van de gemeente of de beheerders van het kantoor als hierom gevraagd wordt.
BELANGRIJK: Indien er om je id kaart, paspoort of andere persoonlijke informatie wordt gevraagd en je vertrouwt de persoon
niet, laat diegene zichzelf eerst identificeren of neem contact op met het kantoor of Zedenpolitie 0611622900.
Beloof je klant geen seksuele handelingen die je niet wilt of niet van plan bent om te doen.
Indien je klant een seksuele of een andere handeling voorstelt die je niet wilt niet doen ga hiermee dan niet akkoord
Dit is jouw recht. Elke seksuele handeling die je met je klant doet moet vrijwillig zijn.
Het is ook jouw recht om alcohol en/of drugs te weigeren. Hard drugs zijn strikt verboden.
Om problemen te voorkomen adviseren je om er zeker van te zijn dat je klant begrijpt wat hij voor zijn betaling kan
verwachten. Wij adviseren je ten strengste om geen persoonlijke bezittingen van je klant zoals een paspoort, telefoon enz. te
accepteren als borg. Dit kan leiden tot een strafrechtelijk onderzoek of vervolging.
Indien je een probleem hebt met een klant in de kamer open dan meteen je deur zodat je collega’s je kunnen horen, probeer
op een rustige toon te praten, als je gaat schreeuwen en schelden tegen een klant in deze situatie kan dit een averechts
effect hebben. Als je je bedreigd voelt bel de Zedenpolitie telnr:0611622900. Indien je leven in gevaar is druk op het alarm.
Het is niet toegestaan en wettelijk verboden
Om hard drugs, wapens en gestolen goed in de kamer te hebben
Om te vechten of luide muziek te hebben in de kamer of bij het raam
Om kleding aan te hebben waardoor de tepels of een ander seksueel lichaamsdeel te zien is. Om te tikken op het raam of
elke andere vorm van agressieve klantenwerving Om mensen op straat om wat voor reden dan ook aan te vallen Om
gestolen of verboden spullen aan de deur of in de kamer te kopen Dit is tegen het Openbare Orderecht en het Nederlandse
strafrecht Om meer dan 1 klant in de kamer te hebben. Dit is voor je eigen veiligheid. De aanwezigheid van scherpe, stekende
en snijdende voorwerpen is strikt verboden.
BELANGRIJK: de kamer zal geweigerd worden en moet verlaten worden zonder terugbetaling indien er sprake is van LUIDE
MUZIEK, HARD DRUGS, GESTOLEN VOORWERPEN, NAAKTHEID, VECHTEN, WAPENS en in elk andere situatie die in strijd is
met het Openbare Orderecht of het Nederlands strafrecht. In alle gevallen zal je verantwoordelijk worden gehouden voor
geleden schade.
Indien je een kamer bij dit kantoor huurt ben je verantwoordelijk voor alle schade aan de gehuurde ruimte, dus als je met je
werkzaamheden begint in de kamer en deze is niet in goede staat, zoals schade of niet schoon neem dan meteen contact op
met het kantoor dan zullen wij het zo snel mogelijk in orde te maken. Als je de kamer verlaat zorg dan dat je deze in goede
staat achterlaat, zorg ervoor dat je niets in de kamer achterlaat. Het Kantoor is niet verantwoordelijk voor spullen die in de
kamer zijn achtergebleven.
Prostitutie is volgens het Nederlandse recht legaal dus in tegenstelling tot andere landen is de Zedenpolitie er behalve om
het reguleren van de openbare orde, ook hier om mensen die in de prostitutie werken te helpen en zullen dit in alle
anonimiteit doen als hierom gevraagd wordt.

Je kunt contact opnemen met de Zedenpolitie op 0611622900< of bel anoniem met 0800-7000>

BELANGRIJK: Indien je het gevoel hebt dat je je werkzaamheden als prostituee anders doet dan uit je eigen vrije wil neem
dan contact op met het Kantoor en/of de Zedenpolitie op 0611622900. Indien je informatie hebt over een van je collega’s
van wie je vermoedt dat ze onder dwang hun werkzaamheden verrichten neem dan contact op met het Kantoor en/of de

Zedenpolitie op 0611622900 of het alarmnummer 112< of bel anoniem met 0800-7000>
Office 52

Oudezijds Achterburgwal 52 1H
Tel: 020-6386421 en 0657432128
Verhuurperiodes zijn Dagdeel van 10.00-18.45
Avonddeel zondag t/m donderdag van 19.00-04.00 en vrijdag en zaterdag van 19.00-05.00

Belangrijke telefoonnummers Zedenpolitie 06-11622900 Alarmnummer 112 Bel Anoniem 0800-7000
Naam:…………………………………………………….

Handtekening:…………………………………………………

Een onderdeel van het nieuwe Prostitutiebeleid zijn de Hygiëne richtlijnen voor seksbedrijven die door het
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu zijn opgesteld en moeten worden nageleefd als je het beroep van
prostituee uitoefent. Wij hebben een samenvatting gemaakt van de belangrijkste punten.

Soa’s krijg je van ziekteverwekkers in sperma, voorvocht, vaginaal vocht, bloed en de slijmvliezen. Daar ze ook een tijdje buiten
het lichaam kunnen overleven, kun je ook soa’s oplopen via lichaamsvloeistoffen die op je handen of huid zitten en op
materialen bijvoorbeeld op je matras of een handdoek.
Gebruik vloeibare zeep of handalcohol met PT01 code en papieren wegwerpdoekjes. Was en droog je handen voor en na ieder
sekscontact of massage, als er sperma, voorvocht, vaginaal vocht of bloed op je handen zit, na een toiletbezoek, voor en na het
eten en na schoonmaakwerkzaamheden. Laat de klant zich voor de seks of een massage wassen met water en vloeibare zeep.
Gebruik condooms met een CE-logo, het is verboden om condooms zonder CE-logo te gebruiken. Gebruik geen condooms die
over de datum zijn of waarvan de verpakking beschadigd is en bewaar ze in hun originele verpakking op kamertemperatuur en
op een donkere plek uit de buurt van scherpe voorwerpen. Zorg dat je nagels glad zijn, scherpe randjes kunnen de condooms en
huid beschadigen.
Gebruik latexcondooms alleen met glijmiddelen en massagevloeistof op water-of siliconenbasis. Latex lost op in vetten of oliën.
Gebruik condooms zonder nonoxynol 9(zaaddodend middel) dit beschadigt het slijmvlies van je vagina. Polyurethaan condooms
kunnen wel tegen vetten en oliën. Gebruik bij een neovagina bij voorkeur polyurethaan condooms met een glijmiddel op vet of
oliebasis, van een glijmiddel op water- of siliconenbasis kan de huid week of geïrriteerd raken. Gebruik een nieuw condoom voor
elke seksuele handeling of als er van partner gewisseld wordt.
Als je werkt tijdens je menstruatie ben je vatbaarder voor soa's gebruik dan sponsjes die hiervoor zijn gemaakt geen
natuursponzen of huishoudsponsen. Gebruik ze eenmalig en houdt ze niet langer dan 8 uur in. Krijg je hem er niet meer uit
houdt dan een douchekop tegen je vagina zodat de spons zich volzuigt met wateren zakt. Gaat het dan nog niet ga dan direct
naar de Spoedeisende hulp.
Voorkom besmetting door de voorwerpen die je tijdens de seks gebruikt zoals vibrators, dildo's, sm materiaal en dergelijke door
een condoom om de voorwerpen te doen die je bij een klant naar binnen brengt, gebruik per klant een nieuw condoom, houdt
vuile seksspeeltjes en voorwerpen met lichaamsvloeistoffen gescheiden en desinfecteer ze direct na gebruik met allesreiniger en
maak het droog met tissues of keukenpapier. Daarna kunnen ze gedesinfecteerd worden met alcohol 70-80% met PT02 code.
Als een klant een open wond heeft is er een risico dat je besmet kan raken, bij een schaafwond waar een korst op zit en dus geen
bloed vrijkomt, bestaat dit risico niet. Raak bloed en wondvocht alleen aan met wegwerphandschoenen, laat de wond goed
doorbloeden, desinfecteer de wond met b.v. Betadine, sterilon jodium en doe er een pleister op. De aanwezigheid van scherpe,
stekende en/of snijdende voorwerpen is strikt verboden.
Als je condoom kapot gaat tijdens de seks doe dan het volgende, plas goed uit en was de buitenkant van je vagina met water
gebruik geen zeep of dergelijke. Spoel de binnenkant niet uit hierdoor vergroot je de kans op een soa.
In verband met je beroep als prostituee, adviseren wij je om 4x per jaar een soa- en 1x per jaar hiv onderzoek te laten uitvoeren
door de GGD of huisarts. Laat je inenten tegen hepatitis A en B.
Dit is een samenvatting van de belangrijkste punten de volledige versie is op ons kantoor in te zien en kan je ook vinden op de
site http://www.ggd.amsterdam.nl/infectieziekten/hygiene/seksbedrijven/

Wij willen je alsnog benadrukken dat als je, op wat voor een manier dan ook, een risico hebt gelopen dat je
besmet geraakt kan zijn, ga dan meteen naar de GGD of huisarts ook het Prostitutie en Gezondheidscentrum 292,
Nieuwezijds Voorburgwal 292, Amsterdam tel: 020-5318600 kunnen je anoniem hiermee helpen of voorlichten.
Website: www.PG292.nl .
Zij kunnen je ook informeren en/of eventueel helpen met problemen betreffende belasting, schuld en, huisvesting
en over werk als je wilt stoppen als prostituee.
Hierbij verklaar ik de hygiëneregels te hebben ontvangen en begrepen.

Naam:……………………………………………………………

Handtekening……………………………………………………

Bijlage bij de samenvatting Hygiëne richtlijnen, inzake door de huurster zelf te verzorgen zaken, t.b.v. de
bedrijfsactiviteiten, in de door haar gehuurde ruimte.
1. Matrassen
Je kunt kiezen uit twee werkwijzen:
1a) Je werkt op een afneembare matras:
Na iedere klant dient de matrashoes te worden gereinigd en gedesinfecteerd. In elke kamer is hiervoor een spuitfles
allesreiniger (blauwe fles nr.1) en een spuitfles desinfecterend middel (Acticid) (rode fles nr.2) aanwezig.
Als je het bed schoonmaakt, gebruik dan eerst de blauwe spray nr. 1 met allesreiniger, spray het over het gehele
bed-oppervlak. Droog het daarna af met keukenpapier of tissues.
Gebruik daarna de rode spray nr.2 met Acticid, spray het over het gehele bed-oppervlak en laat het uit zichzelf
drogen. Dus niet afnemen met papier of doeken!
1b) Gebruik lakens/handdoeken:
Je bedekt de matras met een handdoek of ander beddengoed. Na iedere klant dient er een schone
handdoek/fleecedeken of laken te worden gebruikt. Als extra service kunnen op het kantoor van de verhuurder
wegwerplakens worden gekocht, die ook na iedere klant vervangen dienen te worden.
2. De vuile was van zelf meegenomen handdoeken of beddengoed, dient te worden verzameld in een dichte plastic
zak. Het wasgoed dient te worden gewassen volgens wasvoorschrift en er wordt een volledig wasprogramma
gebruikt. Als er bloed of andere lichaamsvloeistoffen op het wasgoed zitten wordt er gewassen op 60 graden, tenzij
het wasvoorschrift anders vermeld.
3. De huurster is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van voldoende condooms met CE-logo zonder
nonoxynol 9. Deze mogen niet over de datum zijn en dienen te worden gebruikt en bewaard volgens het voorschrift
op de verpakking.
4. Indien de huurster gebruik maakt van glij- en of massagemiddelen dan is zij zelf verantwoordelijk voor de
aanschaf en het juiste gebruik hiervan.
5. Voor de persoonlijke hygiëne van huurster en de klant is de huurster verantwoordelijk voor het bij zich hebben
van vloeibare desinfecterende zeep of handalcohol met PT01 code en papieren handdoekjes of keukenrol etc.
6. Seksspeeltjes zijn immer eigendom van de huurster en dienen aan het eind van het gewerkte dagdeel
meegenomen te worden. Voor het reinigen van de seksspeeltjes is de sekswerker verantwoordelijk voor het bijzig
hebben van; allesreiniger, alcohol 70-80% met PT02 code en tissues of keukenpapier. Indien gewenst kunnen tassen
met attributen van de huurster tijdelijk opgeslagen worden op het kantoor van de verhuurder.
7. De huurster is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze reinigen van haar lichaamsdelen, seksspeeltjes,
attributen en het schoonhouden van het beddengoed en de afval- wasbak gedurende het gehuurde dagdeel. Bij
extreme vervuiling van het bed of ophoping van afval kan de hulp van het kantoor worden ingeroepen om e.e.a. op
te lossen.
8. Het is verboden om in de kamers scherpe, puntige of snijdende voorwerpen te hebben. E.e.a. is bedoeld voor de
veiligheid van de sekswerkers. De beheerder mag bij controle aan de sekswerker vragen, in haar tas te kijken om dit
te controleren.
Deze afspraken hebben tot doel om de hygiëne en daarmee samenhangende veiligheid van de huurster en klanten,
zo optimaal mogelijk te waarborgen.
Hierbij verklaar ik de hygiëneregels te hebben ontvangen en begrepen.

Naam:………………………………………………………………

Handtekening……………………………………………..

