
“VKKK-Veli Evi 
 
Veli evimiz iki kata dağılmış olan 23 
oda dan ibaretdir. (Asansör mevcut).  
 
Her  oda 2 yatak ve bir banyo ve tuvalet ile 
döşenmişdir. 
 
Gerek duyulduğunda 1 ilave yatak veya 1 çocuk 
yatağı da konulabilir. 
 
Odalarımızdan ikisi tekerlekli sandalye li 
misafirlerimize uygun döşenmişdir. 
 
Derneğimize ait ücretsiz yatak çarşafları mevcutdur, 
Havluların evden getirilmesine rica edilir. 
 

Herkezin kullanımına ait odalar: mutfak, televizyon 

odası, oturma odası ve oyun odası, veli evimizin alt 

katında mevcuttur. Çamaşır ve kurutma makinasi ve 

içecek otomatlarıda aynı katta bulunur. 

 

Bütün veli apartmanlarımızda televizyon bağlantısı 

vardır. Alman Telekom un sunduğu HotSpot ile 

internet i kurabilirsiniz. (Ücreti ve bağlantı ciyazı 

mevcut değildir) 

 

Evimizde kahvaltı saatleri 7 ile 9 arası olmak ile 

ücretde dahildir. 

 
 

Oda dağıtımı 
 
İstisna durumlarda 2 yataklı odalarımızda hasta 

çocuğumuza ait ikinci bir refakatcı bulunabilir.  

 

Onun haricinde iki yabancı refakatcıyıda bir odaya 

verebiliriz. Bunun için kalacak refakatcının erkek veya 

kadın olduğunu bilmemiz gerekir. (bir anne birde baba 

ayrı ayrı kalsa bile) 

 
 
 

Anahtar teslimatı: 
 
Kayıt sırf VKKK ofisinde yapılır: 
Pazartesi – Cuma 8 ile 13 arasi 
ve Pazartesi ayri olaraka 18 – 19 saatleri 
arasında.  
 
Her müşteri en geç geldiği günden bir gün sonra 
(Pazartesi-Cuma arasi) VKKK kayıt olması 
gerekir!  
 
Her müşterinin kayıt işlemleri için bir form doldurması 

ve aynı zamanda anahtar için 25 € depozit ödemesi 

şart 

 

Hastane ile bağlantı  
 

Her odadan hastaneye yani çocuğunuzun yatağına 

direk bir bağlantı vardır 

 
 

Park 
 

Girişin önündeki duraklama yerleri sırf eşyalarınızı 

indirip veya bindirmek için düşünülmüşdür. Uzun park 

edilmemesi rica edilir.  

 

VKKK Veli evlerinde kalan misafirlerimiz, Üniversite 

nin kadrosuna ait olan park yerlerini kullanma hakkına 

sahiptir. Buna ihtiyacınız olan Kartı VKKK ofisinde 25 

€ deposit karşılığı sahip olabilirsiniz. Evimizi terk 

ederken bu Kartı geri vermeniz gerekir.  

 

Garajın girişinde veya önünde park etmek sırf VKKK 

nın görevlilerine mahsusdur.  

 
 

Ücret 
 

Gecelik ücreti kahvaltı dahil 35 €.  
Çocuğunuz hastanede yatılı tedavi görüyorsa 

sigortanizdan 1 refakatcı nın ücretini geri alma 

imkanınız var. Bunu lütfen kendi sigortanız ile birey 

olarak konuşun.  

 

Ayakta tedavi ve geç cıkışlar için ayrı bir fatura 

çıkartılır.  

 

Hastalık ile nedenlenmeyen kalışlarda veya ayakta 

tedavi görüldüğünde veya Almanya da ikamet 

etmeyen misafirlerimiz için günlük 35 €  ilk 

refakatçıya, ikinci bir refakatcı kalıyorsa bunun içinde 

ayrı olarak günlük 25 € hesaplanır.  

 

18 yaşından küçük olan kardeşler için ücret alınmaz.  

 

Bazı durumlarda Ailekurumları ücretleri üstlenir. Bu 

konuda bize danışabilirsiniz.  

 

Geceleme ve kahvaltı Veli evinde mevcuttur ama öğle 

ve akşam yemeği hastanede.  

 

 

 

 

Veli evinden çıkış  
 
Oda anahtarını ve park kartını ofise teslim ediniz veya 

ofis saatleri dışında ise girişin yanındaki posta 

kutusuna atılması rica edilir. (Bunun için hazırlanmış 

zarflar bilgi broşürlerinin bulunduğu rafda mevcuttur). 

Ödenen kapora nakit olarak iade edilecektir. Birdaha 

gelişiniz içinde bırakabilirsiniz.   

 

Kısa bir süre için bile olsa yatıya bir başka yere 

gittiğiniz takdirde yine çıkış yapıp anahtarı geri 

vermeniz rica edilir.  Aksi takdirde bu geceyide 

hesaplamamız gerekir.  

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

VKKK Veli evi Regensburg Üniversite hastanesinin ve 

çocuk polikliniğimizin hemen yakınıda bulunmaktadır. 

 
 

Araba ile Ulaşma  
 

Franz-Josef-Strauß-Allee caddesinden yönlendirilme 

levhasını „VKKK Elternhaus“ takip ederek evimize 

ulaşabilirsiniz. 

 
 

Otobüs bağlantısı 
   

Otobüs Numaraları 6 ve 19, Durak: Klinikum West 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bağış için hesap no: 
„Elternhaus“ 

 
Sparkasse Regensburg 
Konto-No.: 511 046 36 

Banka-kodu: 750 500 00 
 

Volksbank Regensburg 
Konto-Nr.: 50 040 

Banka-kodu: 750 900 00 
 

VKKK Ostbayern e. V. 
Franz-Josef-Strauß-Allee 17 

93053 Regensburg 
Telefon: 0941/ 29 90 75 
Telefax: 0941/ 29 90 76 

 
E-Mail: info@vkkk-ostbayern.de

 

 
 

 
VKKK- Elternhaus 

 
 

 
Doğu baverya kanserli ve engelli 
çocukları destekleme kurumu.  
 
 
 

VKKK-Ofis 
  
Franz-Josef-Strauß-Allee 17 
93053 Regensburg 

 
Sizler için burdayız: Pa - Cu 8.00 - 13.00 Uhr 
 
Telefon:    0941 - 29 90 75 
Telefax:   0941 - 29 90 76 
Elektrik adres: info@vkkk-Ostbayern.de 
 
Acil.No:   0160 – 7 80 55 46 
   0179 – 5 98 35 37  

 
 

www.vkkk-ostbayern.de 

Sevgili Veliler, 
 
bu zamanlanmış evinizde rahat 
etmeniz için elimizden geleni 
yapacağız . Lütfen her zaman 
bağışlardan yapıldığını ve daha hala 
otel değilde velilerin buluştuğu bir ev 
olduğunu göz önünde bulundurun. 
 
Sizlerin VKKK Ostbayern  

 

mailto:info@vkkk-ostbayern.de

