Informasjon til pårørende som skal på besøk til innsatte i Norgerhaven
Norgerhaven fengsel ligger i byen Veenhuizen i den nordlige delen av Nederland.
Fengselets besøksadresse er: Oude Asserstraat 20, 9341 BC Veenhuizen, Nederland
Postadresse: Dokumentsenteret, Postboks 694, 4305 Sandnes
Telefon: +31 88 073 6800
Besøkstelefon: 63 92 74 47 (kl. 09.00-11.00 hverdager)
Epost: postmottak.norgerhaven.fengsel@kriminalomsorg.no
Post og pakker til innsatte: Ullersmo fengsel, innsattes navn, Postboks 2, 2041 Kløfta (posten
går via Ullersmo fengsel)

Bestille besøk
Besøk avtales via Ullersmo fengsel. Besøkende henter søknadsskjema under
www.norgerhavenfengsel.no / www.norgerhavenprison.no og sende det inn til Ullersmo
Fengsel. Du vil bli underrettet om søknaden blir godkjent. Besøk bestilles på telefon 63 92 74
47 mandag – fredag 09.00 – 11.00.
Henvend deg i portvakten og ha med deg pass for identifikasjon ved besøk. Bagasje kan settes
igjen ved portvakten.
Innsatte kan ta med mat og drikke inn på besøk. Pårørende kan handle sjokolade og brus i
automaten på besøk, husk euromynter.

Besøkstider
Innsatte kan motta besøk mandag - fredag fra kl. 0900 - 16.00, lørdag, søndag og helligdager
1030 – 1730. En innsatt kan motta besøk over flere dager.
Fengselet vil forsøke å være mest mulig fleksibelt med å legge til rette for besøk i helger og
sammenhengende besøk over flere dager. Det siste vil være særlig aktuelt hvis besøkende
kommer fra utlandet, noe som vil være tilfellet for flere innsatte i Norgerhaven fengsel.

Hva kan besøkende ha med seg?
Besøkende kan ha med seg klær til den innsatte, samt euromynter for å handle på automaten
i besøksavdelingen. Det kan kjøpes brus og snacks. Kaffe og te er gratis.

Samtale med innsatte via Skype
Norgerhaven nytter ett nytt system for videokonferanse, dette foregår via e-mail.
Søknad om videokonferanse gjøres på www.norgerhavenfengsel.no /
www.norgerhavenprison.no Søknaden sendes inn via e-mail, denne e-mail adressen må være
den samme som skal brukes i videokonferansen.

E-mailen som blir godkjent vil få en invitasjon fra kriminalomsorgen før gjennomføring av
videokonferanse. Den domfelte selv ber om tid for videokonferanse. Videokonferanse vil
være inntil 20 minutters varighet.
Systemet støtter ikke nettbrett og smarttelefoner. Videokonferanser krever at du har lastet
ned google chrome. www.google.com/chrome

Reisen til Norgerhaven fengsel
Fly til Schiphol
Når du skal på besøk i Norgerhaven fengsel tar du fly til Schiphol flyplass utenfor Amsterdam.
Flyet tar ca. 1 time og 45 minutter fra Oslo og 2 timer og 15 minutter fra Trondheim.

Tog fra Schiphol til Assen
Togstasjonen ligger i samme bygg som ankomsthallen til flyplassen. På flyplassen følger du
skilt til «Trains», der du kjøper togbilletter til Assen i luka eller på automat. Vær obs på at du
kan velge mellom 1. klasse- og 2. klassebilletter. Førsteklasse er omtrent dobbelt så dyrt som
2. klasse (2. klassebilletter koster ca. 25 euro). Du skal kjøpe billett til Assen.
Du skal ta toget som går til Groningen, og gå av i Assen. Toget går som hovedregel fra spor 1
eller 2. Det første toget til Assen fra Schiphol går kl. 04:33 om morgenen. Det siste toget til
Assen fra Schiphol går kl. 23:14 om kvelden. Togene går 3 og 33 minutter over hel time. Vær
oppmerksom på at hvis du tar tog som går 33 minutter over hel time må du bytte tog på
stasjonen i Zwolle. Her går det nye toget direkte til Assen etter kun 2 minutter venting på
perrongen. Tog som går tre minutter over hel time går direkte til Assen. Togturen tar 1 time
54 minutter. Det er wifi på toget.

Overnatting
Norgerhaven fengsel har laget en avtale med hotell BEST WESTERN City Hotel de Jonge i
Assen, slik at besøkende får litt reduserte priser. Når du ankommer Assen kan du enten ta
Taxi til hotellet eller gå (se kart nedenfor). For taxi kan man ringe (0031)592868868 eller gå
inn på www.assentaxi.nl. Ellers kan du også finne rimelige priser på andre hoteller i Assen på
internett.
Hotell BEST WESTERN City Hotel de Jonge har ulike overnattingstilbud:
 Hotellrom for €70.- per natt( Uavhengig om en bestiller enkel eller dobbeltrom så er
det samme pris)
 Leilighet minimum 3 dager for €70,- per natt.
 Herberge vegg i vegg (Stadsherberg Assen) for €50,- per natt.
Gjester kan bestille frokostbuffe for €7,5 per natt mot normalt €12 per person.

Gratis Wifi. Det er samme resepsjon for alle de tre mulighetene for overnatting.
Skatt kommer i tillegg, og er €1,10 per person per natt.
Se mer informasjon på hotellets hjemmeside: http://www.hoteldejonge.nl/
For å benytte avtalen som er inngått med hotellet må du oppgi at du vil benytte avtalen for
besøkende i Norgerhaven, og bestille på følgende mailadresse:
reserveringen@hoteldejonge.nl
Hotellets adresse er:
BEST WESTERN City Hotel de Jonge
Brinkstraat 85
9401 HZ Assen
Nederland
T: +31 (0)592 31 20 23
F: +31 (0)592 31 31 14

Buss fra Assen til fengselet
Norgerhaven fengsel ligger i Veenhuizen, ikke så langt fra Assen. For å komme dit tar du buss
fra togstasjonen i Assen. Du skal ta buss 14 Osterwolde/Veenhuizen fra togstasjonen. Bussen
går 42 over hel time. Retur er 49 over hel time. Bussen koster 2 euro.

I Norgerhaven fengsel
Husk å ta med pass som identifikasjon i fengselet og euro til bruk på automater der man kan
kjøpe snacks (kaffe og te er gratis).

Returreise

Ved returreise gjelder de samme fremkomstmidlene. Togene fra Assen til Schiphol begynner
å gå kl. 05.25 om morgenen og det siste går kl. 23.45 på kvelden.
Det er viktig med tanke på flytidene fra Schiphol at man beregner rikelig med tid til
flyplassen. Dere må sjekke inn på flyet ca. 1 time og 30 minutter før flyavgang.

