
Huishoudelijk Reglement Paviljoen 
 
Algemeen 

- Zorg dat iedereen in uw groep op de hoogte is van deze afspraken en regels 
- Zorg goed voor het domein en de gebouwen: hou het rustig, proper en veilig 
- Stoor onze buren niet: hou het rustig en beleefd. Rij traag in de dreef en respecteer de 

avondrust 
 

Geluid en lawaai 
- Stilte vanaf 22u! 
- Respecteer de nachtrust van de andere gasten en buren 
- Geen geluidsinstallaties buiten (geen megafoon, voetzoekers en vuurwerk) 
- Geluidsversterking mag binnen, maar zorg dat deze buiten niet te horen is 
- Avondspelen steeds melden 

 

(Slaap)kamers 
- Gebruik van hoeslakens en kussenslopen verplicht (ook bij gebruik van slaapzakken!) 

o Indien gebruik van dekbedden (landhuis, hoeve en kasteel): dekbedovertrek verplicht! 
- Verplaats geen bedden en matrassen 
- Gebruik geen duimspijkers aan muren en deuren 

 

Parking 
- Hoogveld is autovrij. Parkeren kan op de parking van Hoogveld of aan de carpoolparking aan 

de Ruddervoordestraat 
o Tijdens drukke perioden mogen alleen auto’s met een ticket op de parking van 

Hoogveld parkeren. Iedere groep krijgt een aantal tickets toegewezen. 
o De parkeertickets worden bij aankomst gegeven. Plaats deze zichtbaar in de auto. 

- Er geldt een stationeer- en parkeerverbod in de dreven! 
- Alleen groepsverantwoordelijken mogen MET TOESTEMMING laden en lossen op het domein. 
- Voor transport van materiaal zijn er karren ter beschikking. Vraag ernaar in het onthaal 
- Autobussen mogen het domein niet oprijden en moeten gebruik maken van de carpoolparking 

 

Brandveiligheid 
- Er is een algemeen rookverbod in alle gebouwen 
- Een kampvuur maken is verboden 
- Vuur maken: enkel na toestemming 

o Hoogveld kan op ieder moment een vuurverbod uitvaardigen 
o er zijn vuurschalen (zie tarieflijst) 
o sprokkelen is niet toegelaten. Er is hout voor jullie ter beschikking (zie tarieflijst) 
o Zorg steeds voor een emmer bluswater 
o Ruim alles op: asresten moeten op de composthoop 



Energie  
- spring zuinig om met water en energie: overmatig gebruik wordt aangerekend 
- ramen en deuren van verwarmde ruimtes dicht houden 
- schakel lichten en verwarming uit in ongebruikte ruimtes 
- Hoeve, Kasteel en Paviljoen: de verbruiker betaalt. We noteren de tellers bij aankomst en 

vertrek 
- Landhuis: energie is inbegrepen. Overmatig gebruik wordt toch aangerekend! 

 

Afval 
- Hoogveld sorteert. Afvalzakken en PMD-zakken liggen klaar. Breng afval (restafval, PMD en 

karton) naar de bergruimte aan de kasteeldreef.  
- Hou de afvalverzamelplaats proper. 
- Verteerbaar organisch afval: op de composthoop. 
- Glas breng je zelf weg naar de dichtstbijzijnde glasbol (in Veldegem achter de kerk - 

Muscarstraat) of neem je terug mee naar huis. 
- Iedere groep betaalt voor de afvalophaling door de aanrekening van gebruikte vuilniszakken 

 

Domein 
- Beschadig geen bomen of planten, pluk geen bloemen of fruit, laat de dieren met rust 
- Graaf geen putten en greppels, maak geen kampen in het bos 
- Balspelen enkel op de speelweide 

 

Volpension 
- De uren van de maaltijden zijn:  8.15u  ontbijt 

12u middagmaal 
16u tussendoortje (indien gevraagd) 
18u avondmaal 

- Groepen helpen mee alles klaarzetten en opruimen. Volg de instructies van de 
zaalverantwoordelijke. 

 

Drinkbaar water 
- Het water uit onze kranen wordt meerdere malen per jaar gecontroleerd. Toch raden wij 

risicohoudende groepen (kinderen, zwangere vrouwen, oudere en zieke mensen) flessenwater 
te gebruiken 
 

Douches kasteel en landhuis 
- In het kasteel en het landhuis is het warm watergebruik van de douches beperkt. Gelieve het 

douchen wat te spreiden en het water zuinig te gebruiken. 
 

WIFI Code 
 
Netwerk: HOOGVELD-GAST 
Code:  Terug te vinden in de infobrochure en aan het onthaal 
 


