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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
KAMPEERTERREIN 

voor jeugdverenigingen 
  
 

De gebruiker verbindt zich ertoe om als goede huisvader gebruik te maken van het 
kampeerterrein. Dit houdt in dat hij deze afspraken, o.b.v. het gebruikersreglement 
‘gebouwen en terreinen Kolonie’ stipt zal naleven.  

 

 
ADMINISTRATIE 
De gebruiker is wettelijk verplicht de beheerder een deelnemerslijst (naam, voornaam, 
rijksregisternummer) te bezorgen voor aanvang van het verblijf in het kader van ‘de registratie en de 
controle van reizigers die verblijven in een toeristische verblijfsaccommodatie’. 

 
AANKOMST  
1. Het kampeerterrein mag pas betreden worden op de aankomstdatum vanaf 14.00 uur, als er geen 
dagen voor opbouw/klaarzetten werden geboekt. Deze aankomstdag is gratis. 

 

VERTREK  
1. Het kampeerterrein dient op de vertrekdatum voor 12.00 uur verlaten te worden, als er geen 
dagen voor afbraak werden geboekt. Deze vertrekdag is gratis. 

2. Bij vertrek is de gebruiker verplicht het kampeerterrein te laten controleren.  
 

ALGEMEEN  
1. Het kampeerterrein is autovrij. Auto’s worden op de parking in de Kapelstraat achter gelaten 
(tenzij voor laden en lossen).  

2. De eigenaar/beheerder kan naar behoefte het kampeerterrein betreden om deze te controleren.  
 

BRANDPREVENTIE  
1. Er geldt een algemeen rookverbod op het terrein (tenzij aan de rokersplek).  

2. De gebruiker houdt zich strikt aan de voorwaarden van brandveiligheid en houdt iedere op- en 
afrit vrij.  
 

KAMPEERTERREIN  
1. Kamperen is alleen toegestaan in tenten.  

2. Het graven van putten, voor bijvoorbeeld sanitair, is verboden.  

3. Greppels (max. 30 cm) en gaten voor sjorhout dienen na het kamp zorgvuldig opgevuld te worden 
met aarde.  
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OVERLAST  
1. Respecteer de stilte voor 8.00 uur en na 22.00 uur.  

2. Richt het kampeerterrein zodanig in dat hinder naar gebruikers van het naastliggende gebouw ‘de 
Speelkolonie’ van Kinderclub de Spetter beperkt blijft. 

3. Het veroorzaken van geluidsoverlast bij omwonenden of andere gebruikers van het domein dient 
vermeden te worden. Het gebruik van geluidsversterkers is niet toegestaan (tenzij beperkt en na 
overleg met de eigenaar/beheerder).  

4. Houd bij het organiseren van activiteiten rekening met de rust en de privacy van de buurt en 
eventuele andere gebruikers van het domein.  

5. De gebruiker gebruikt het kampeerterrein voor het organiseren van zinvolle en verantwoorde 
activiteiten. Wanneer de eigenaar/beheerder vaststelt dat de activiteiten hiermee niet stroken, is hij 
gemachtigd om de toegang tot het terrein te ontzeggen.  

 
AFVAL  
1. Gooi geen afval op de grond. Ook geen sigarettenpeuken, doppen van bierflesjes ed. 

2. Bij vertrek dient het kampeerterrein vrij te zijn van afval. Verenigingen nemen afval 

mee of verwerken het via het intercommunaal recyclagepark. Ook GFT afval moet 

verwijderd worden bij het verlaten van de site. Het is verboden dit achter te laten. 

 

Intercommunaal Recyclagepark (op 6 km van het terrein) 

Moerstraat 27  

2330 Merksplas 
 

Het recyclagepark is toegankelijk, mits vooraf een badge aan te vragen ‘toegang 
intercommunaal recyclagepark’ via het gemeentelijk onthaal (014 63 94 00 of 
onthaal@merksplas.be):  

•         Glas, papier en karton zijn gratis 

•         PMD is gratis, mits gebruik van de gekende blauwe PMD zakken (te koop bij 

lokale Delhaize,  Carrefour Express en onthaal gemeentehuis) 

3. GFT en restafval zijn betalende fracties, verplicht gebruik van evenementencontainers, 

tijdig aan te vragen via de gemeentelijke uitleendienst, 

https://www.merksplas.be/product.aspx?id=61. 

 

VERZEKERING 
1. De gebruiker is in orde met de nodige verzekeringen voor burgerlijke aansprakelijkheid en 
lichamelijke ongevallen van personen en met de nodige verzekeringen voor het eigen materiaal zoals 
tenten. 

2. Indien er een ongeval gebeurt door toedoen van een slecht onderhouden terrein, is de gebruiker 
verplicht dit te bewijzen om aanspraak te kunnen doen op de verzekering voor burgerlijke 
aansprakelijkheid van de eigenaar. 

 
 
 

https://www.merksplas.be/product.aspx?id=61
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OMGEVING  
1. De naburige akkers en velden mogen niet betreden worden (landbouwdoeleinden).  

2. Het terrein is omgeven door bomen en bos. Respecteer de regels van het bos. Laat geen afval of 
merktekens achter. Buiten het speelbos aan de kom, zijn de bossen enkel toegankelijk op de wegen.  
Je mag de paden dus niet verlaten. 

3. Nachtspel (na 22.00 uur) moet gemeld worden aan de politie 
(PZ.Noorderkempen.Wijk.Merksplas@police.belgium.eu).  

 
KAMPVUUR  
Het houden van een kampvuur is enkel mogelijk indien je over een gemeentelijke toelating beschikt.  
Deze toelating vraag je tijdig en uiterlijk 1 maand voor aanvang kamp aan via een formulier dat de 
beheerder ter beschikking stelt. 
1. Er wordt één afsluitend kampvuur toegelaten mits de nodige voorzieningen worden getroffen 
(aanwezigheid van water en brandblusapparaten, geen brandbare materialen in de buurt).  

2. Een grondvuur is verboden. Een vuurschaal wordt ter beschikking gesteld door de beheerder. De 
schaal dient leeggemaakt en borstelschoon te zijn op de eerstvolgende werkdag.  

3. Er mag enkel zuiver onbehandeld hout gestookt worden, geen afvalhout met nagels (zoals paletten 
en dergelijke) of behandeld hout. Dit hout dien je zelf te voorzien, er bestaat geen mogelijkheid om 
zelf hout te sprokkelen in het bos. 

4. Bij fase oranje of rood is een kampvuur maken strikt verboden.  
5. Er mogen nooit brandversnellers gebruikt worden. 
6. Voor de functionele kookvuren gelden dezelfde afspraken. Koken blijft steeds toegestaan, in 
eender welke kleurfase, zolang dit niet eindigt in een kampvuur. 
 

OPRUIMEN & SCHADE  
1. Bij vertrek controleert de beheerder het kampeerterrein en zijn omgeving. Indien de beheerder 
oordeelt dat het opruimen niet naar behoren gebeurd is, wordt dit in rekening gebracht. Een tarief 
wordt dan aangerekend op basis van de gepresteerde uren à rato van 35 euro per uur/per persoon 
binnen de diensturen en 70 euro per uur/per persoon buiten de diensturen volgens het 
retributiereglement technische interventie. 

2. De gebruiker is aansprakelijk voor beschadigingen die gedurende zijn verblijf ontstaan, tenzij hij 
bewijst dat deze buiten zijn schuld hebben plaatsgehad. ‘Reeds aanwezige schade’ bij aanvang dient 
onmiddellijk gemeld te worden.  

3. Indien de gebruiker schade veroorzaakt, wordt dit zo spoedig mogelijk aan de beheerder gemeld. 

 


