
Huishoudelijk reglement Jeugdverblijf Galbergen 

 

Dit reglement omvat de richtlijnen voor het gebruik van Jeugdverblijf Galbergen. Voor het verwerken 

van uw boeking en daarbij horende betalingen werkt de gemeente Mol samen met CJT vzw. Dit 

huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de recentste versie van 

de Algemene Voorwaarden en Algemene Verblijfsafspraken van uw reservatieovereenkomst 

Iedereen die in het jeugdverblijf verblijft, is verantwoordelijk voor het naleven van dit reglement. Bij 

niet naleven van het reglement kan de waarborg ingehouden worden. Het jeugdverblijf is niet 

verantwoordelijk voor ongevallen en/of schade door de groep aangericht tijdens het verblijf. Elke 

huurder is op de hoogte van het huishoudelijk reglement.  

 

1. Algemene richtlijnen 

 

a. U huurt het jeugdverblijf als verblijfplaats voor het organiseren van zinvolle en verantwoorde 

activiteiten. Wanneer de gemeente vaststelt dat het verblijf niet strookt met de in de 

huurovereenkomst vermelde omschrijving, is hij gemachtigd een hogere waarborg te vragen, 

de toegang tot het jeugdverblijf te ontzeggen of de huurder tijdens het verblijf aan de deur 

te zetten.  

b. Huisdieren zijn niet toegestaan.  

c. Auto’s zijn niet toegestaan op het terrein. Maak gebruik van de parking.   

d. Plakband wordt enkel op steen aangebracht, echter nooit op geschilderde ondergrond. Breng 

geen nagels, spijkers of nietjes aan in deuren, muren of plafonds 

e. Verbod om balspelen of andere buitenspelen in het gebouw zelf uit te oefenen. 
f. Overmatig gebruik van alcohol in het gebouw is verboden, wanneer dit wordt vastgesteld 

kan u de toegang tot het jeugdverblijf geweigerd worden. 
g. Kamerverdeling kan opgehangen worden aan de bordjes naast de deur, niet op de deur. 

Schade aan muren of deuren wordt aangerekend aan de prijs voor schilderwerken, een deur 
opnieuw schilderen is al snel 300 euro.  

h. Kampvuur/open vuur is ten strengste verboden 

i. Binnen meubilair mag je niet buiten gebruiken 
j. Groepen moeten zelf een hoeslaken en hoofdkussen meebrengen. Indien niet gebeurt, 

kunnen er kosten doorgerekend worden. 
k. Matrassen mogen niet verwijderd worden uit de bedden. 
 

 

2. Bij aankomst 

Respecteer het afgesproken uur van aankomst en vertrek. De medewerker die u zal ontvangen 

maakt u wegwijs in het gebouw en vult samen met u het luik ‘bij aankomst’ van de aankomst- en 

vertrekfiche in. Deze fiche bevat alle informatie die nodig is voor een correcte afrekening. Aan de 

hand van de inventaris wordt vóór het gebruik van het jeugdverblijfcentrum alle materiaal 

nagekeken 

a. Bij aankomst krijgt de huurder de sleutel van het gebouw. Het is strikt verboden sleutels na 

te maken of door te geven aan derden. Bij verlies dient de huurder de sleutel en de sloten te 

vergoeden. Er zal uitgelegd worden hoe de alarmcentrale werkt van het gebouw. De 

onderverhuring aan derden is verboden. 



b. De huurder vergezelt de medewerker bij een rondleiding in het gebouw. Mankementen en 

opmerkingen worden op de fiche genoteerd, alsook de inventaris en de meterstanden van 

gas, elektriciteit en water. De fiche wordt door beide partijen ondertekend. Beide partijen 

krijgen een exemplaar. 

c. De huurder bezorgt  op voorhand  een volledige deelnemerslijst van zijn gezelschap aan de 

kampgebouwverantwoordelijke.  

d. De huurder dient op de documenten van de eindafrekening te tekenen dat hij het 

huishoudelijk reglement gelezen en goedgekeurd heeft vooraleer hij de gebouwen mag 

betreden. 

e. Het huishoudelijk reglement is terug te vinden op de website van de gemeente Mol. 

f. Respecteer de  uren die je bij CJT hebt gereserveerd. Deze uren worden ook gehanteerd voor 

de prijsbepaling.  In de zomervakantie ligt het uur vast bij aankomst. (15 uur) 

 

3. Bij vertrek 

Het gebouw moet verlaten worden zoals afgesproken via de boekingscentrale van CJT. In de 

zomervakantie liggen de uren vast voor het vertrek. (11 uur) 

Een halfuur voor vertrek doet een medewerker van de gemeente de ronde van het jeugdverblijf 

en de terreinen. Hij vult samen met u het luik ‘bij vertrek’ van de aankomst- en vertrekfiche in. 

De meterstanden worden opgenomen, het jeugdverblijf wordt geïnspecteerd. Er worden foto’s 

genomen bij eventuele schade/slechte opkuis/…. En worden op de fiche genoteerd. U 

ondertekent de fiche opnieuw samen met de medewerker van de gemeente. 

4. De waarborg 

De waarborg dient uiterlijk 10 dagen voor het verblijf overgemaakt te worden op het 

rekeningnummer van de  EVA vzw jeugd en sport Mol. Alle gegevens hiervoor kan je terugvinden 

in de overeenkomst. Je verblijf is pas definitief indien de waarborg werd betaald. Indien niet 

binnen de 10 dagen wordt betaald kunnen wij uw groep de toegang ontzeggen.   

Beschadigingen die niet te wijten zijn aan normaal gebruik of normale slijtage zullen de huurder 

ten laste gelegd worden en hij dient deze dan ook te vergoeden. Alle door de huurder 

aangebrachte beschadigingen moeten onmiddellijk aan de huisverantwoordelijke worden 

gemeld en worden op kosten van de huurder hersteld. Herstellingen mogen in geen geval door 

de huurder zelf worden uitgevoerd.    

Ontbrekende huisraad en ter beschikking gestelde materialen worden aangerekend aan de 

actuele nieuwwaarde, eventueel vermeerderd met de nodige loonkost. Dit bedrag zal in 

mindering gebracht worden bij terugbetaling van de waarborg.   

De waarborg wordt na het verblijf teruggestort, na aftrek van de dossierkost, afvalkost, en 

eventuele beschadigingen aan het materiaal, gebouw of terrein. 

 

 

5. Ter beschikking gestelde ruimte en materialen 

 

a. De huurder beschikt over de hem toegewezen ruimten, terreinen en materialen.  



b. De ter beschikking gestelde ruimten, terreinen en materialen kunnen maximaal omvatten: 

 Keuken 

 Eetzaal en polyvalante zaal 

 Sanitair + douches 

 Lift 

 Slaapvertrekken bovenverdieping 

 Buitenterras 

 Fietsenstalling en afvalhok buiten 

 

c. Het grasterrein dat verbonden is aan het kampgebouw kan gehuurd worden. Gelieve contact 

op te nemen met de afdeling jeugd en sport via jeugddienst@gemeentemol.be of 014 33 05 

10 

 

6. Afval en energie 

Spring zuinig en verantwoord om met water en energie. Doof de lichten wanneer u de ruimte 

niet gebruikt en houd deuren zoveel mogelijk gesloten. Beperk uw afval en sorteer het volgens 

de sorteerinstructies die u in de keuken vindt. Bij vertrek wordt nagekeken of er degelijk 

gesorteerd werd. Bij niet-naleving van de sorteerinstructies wordt de waarborg verminderd met 

€ 20 per fractie die niet in orde is. 

 Buiten staan afvalcontainers voor het sorteren van het afval. 

 De containers worden na gebruik altijd gesloten om geuren en ongedierte te vermijden. 

 

7. Omgang met de omgeving en de buurt 

 Respecteer de nachtrust van andere gasten en van de buren. Tussen 22u en 8u 

vragen wij stilte in de gangen, in de kamers, in de zal en buiten. 

 Het gebruik van geluidsinstallaties is buiten verboden, tenzij expliciet anders 

overeengekomen in de gebruikersovereenkomst. 

 Bij jeugdkampen in de zomervakanties vragen wij aan de huurders om bij 

bezoekdagen de auto’s te laten parkeren achter de school van de Gibbo. ( zie plan en 

signalisatie ter plaatse ) 

 

8. Brandveiligheid 

 Respecteer de voorwaarden van brandveiligheid.  

 Er is een rookverbod in het hele gebouw. Wie toch wil roken vragen wij om op het 

terras te roken en de peuken in een asbak/pot te verzamelen en niet weg te gooien 

op het grasterrein of omliggende.  Indien er toch wordt gerookt binnen het gebouw 

of zijn er te veel peuken te vinden op het terrein wordt een forfaitair bedrag voor 

extra opkuis in rekening gebracht.   

 De brandtrap enkel in geval van nood gebruiken. 

 De huurder mag in geen geval meer personen toelaten dan op het verhuurcontract 

voorziene maximum. We vragen om op voorhand, ten laatste bij aankomst een 

deelnemerslijst die kan doorgegeven worden aan de brandweer in geval van brand.   

 Alle gebouwen zijn voorzien van branddetectie en passende blusmiddelen.   

 Doorgangen en uitgangen moeten ten alle tijde vrij van materiaal zijn om een vlotte 

doorgang te garanderen. Deuren mogen nooit geblokkeerd worden.  
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9. Schoonmaak 

Na het verblijf is de groep verantwoordelijk voor het schoonmaken en netjes nalaten van de 

gebouwen, het terras, grasplein en materialen. Sanitair, keuken en toiletten dienen grondig 

gepoetst te worden. Bij een verblijf van meerdere dagen vragen wij met aandrang om dit 

dagelijks te doen.   

Bij weekendverblijf geen zin om de opkuis te doen? Dit kan aangevraagd worden 1 maand op 

voorhand bij jeugddienst@gemeentemol , de vergoeding bedraagt € 350 voor het ganse gebouw.  

Respecteer de poetsinstructies en gebruik de aangepaste methodes en producten die 

omschreven zijn in het draaiboek. Laat het jeugdverblijf aan het einde van het verblijf in z'n 

oorspronkelijke staat achter anders zijn wij genoodzaakt de gemaakte schoonmaakkosten te 

verhalen op de waarborg aan 35€/uur loonkost. 

Schoonmaakmateriaal (veegborstel, vuilblik, trekker, schuurborstel, emmers, enz.) is te vinden in 

de berging.   

Schoonmaakmaterialen die meegenomen worden naar huis worden aangerekend.  

 

Wij vragen om minimum deze opkuis te doen:   

Keuken  

 Restafval, PMD-zakken, glas,... gesorteerd op de daarvoor voorziene plaats. 

 Werkoppervlakken poetsen (geen vlekken, ringen, ....) met een vochtige doek.   

 Spoelbak poetsen en uitgedroogd.    

 Gasfornuis zeer grondig poetsen, geen vlekken, spatten,...   

 Geen etensresten of spatten op de tegels aan de muur, schoonmaken met vochtige 

doek.   

 Koelkasten leegmaken en schoonmaken met een vochtige doek.   

 Vloer schuren & dweilen.   

Gelieve geen ijzerspons te gebruiken op de glasplaat, inox werkblad,...!   

Polyvalente zalen  

 Tafels gereinigd met vochtige doek.   

 Bevuilde stoelen gereinigd met vochtige doek.   

 Vloer gestofzuigd. Indien een te sterke bevuiling dienen de vlekken op de vloer 

geschuurd te worden!   

Gebruik bierviltjes om vlekken & ringen op de tafels te voorkomen!   

Materiaalkast  

 Alle materiaal dient teruggeplaatst te worden op de daarvoor voorziene plaats.   

 Diepe borden, grote borden & kleine borden gesorteerd per soort.  Vorken, lepels, 

messen bij elkaar in de bestekbak soort per soort.   

Slaapkamers   

 Vloer van de slaapkamers uitgeborsteld of gestofzuigd. Niet dweilen!   



 Goed onder de bedden borstelen of stofzuigen, zorg dat geen vuilnis onder de bedden 

achterblijft.   

 Vensterbanken moeten vrij zijn & proper.  

Sanitair   

 Haren uit putjes en afvoer.   

 Geen resten van tandpasta, waggel, enz. zichtbaar.   

 Kranen gepoetst met antikalkmiddel & opgeblonken.  

  Rekjes proper gemaakt (geen resten tandpasta, wasgel, oor stokjes, watjes,...) 

 Vensterbanken reinigen met vochtige doek.   

 Vloer schuren/dweilen.   

Toiletten  

 Vuilbakjes geleegd  

 Toilet gepoetst met wc-reiniger & wc-borstel.   

 Toiletbril gereinigd met een vochtige doek.   

 Vloer gedweild.   

 

10. EHBO 

De groep is verplicht om zelf voor hun EHBO te zorgen. 

 

11. Huurprijzen en verbruikskosten 

Zie bijlage. 

 

12. Contactgegevens 

 

Gemeentebestuur Mol, afdeling jeugd en sport. 

jeugddienst@gemeentemol.be 

014 33 05 10 
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