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 HUISHOUDELIJK   REGLEMENT   2023 
 

 
 Betreft : Chirolokalen Fonteintje 
  Leemstraat 39 
  3582 Koersel 
 
Hogergenoemde lokalen worden enkel verhuurd door vzw Ad Fontem. 
 
De huurcontracten worden opgemaakt door de secretaris van de vzw : 
 Chiara Lemmens 
 Leemstraat 39 
 3582 Koersel 
 ad.fontem39@gmail.com 
 
Voor de praktische afspraken (bezoeken ter plaatse, sleutel afhalen, enz...) kan u terecht bij : 
 Valère Bertels 
 valere.bertels@skynet.be 
 011/57.21.04 of 0498/35.60.60 
 

1. De lokalen worden niet verhuurd in de periode van 1 - 11 juli. 
Tijdens de 3 volgende periodes van 10 dagen zijn ze enkel te huur voor de volle 10 dagen : 

 11 – 21 juli  
 21 – 31 juli 
 1 – 11 augustus 

Vanaf 11 augustus mag de groep zelf de duur van de periode kiezen. 
De extra dag 31 juli – 1 augustus kan bij gehuurd worden bij één van de aansluitende periodes. 

 
 2. De waarborg moet betaald worden op de rekening binnen de 10 dagen na het ondertekenen van het contract. 

Als dit niet gebeurt, dan heeft de verhuurder het recht om het contract te beschouwen als niet-bestaande en 
mag hij de lokalen verhuren aan een andere groep. Bij het annuleren van het contract krijgt de huurder pas zijn 
waarborg terug wanneer en nieuwe huurders gevonden zijn voor de periode van annulatie.  

 
 3. De groepen krijgen toegang tot de lokalen op de eerste dag van de gehuurde periode om 14u00 en dienen de 

lokalen ten laatste te verlaten op de laatste dag om 12u00. 
   
 4. Het verbruik van water, elektriciteit, stookolie en gas is niet in de overeengekomen huurprijs opgenomen. Zij 

worden apart aangerekend als volgt : 
 
   water : berekend aan de prijs van de dag (momenteel 6,60 €/m3) 
   elektriciteit : berekend aan de prijs van de dag (momenteel 0,32 €/kWh) 
   stookolie : luchtverwarming (grote ketel) :   9,5 l/uur 
     verwarming radiatoren (kleine ketel) :   4,6 l/uur 
     berekend aan de prijs van de dag (momenteel 1,02€/l) 
   gas : forfaitair (momenteel 120,00 € voor 10 dagen) 
 
  Indien de energieprijzen stijgen dan zullen hogervermelde prijzen worden aangepast bij de afrekening. 
 
 5. De afrekening gebeurt op het einde van het kamp, bij het inleveren van de sleutel. De waarborg wordt dan in 

mindering gebracht van het totaal te betalen bedrag. Elke vorm van schade (gebouw, meubels, omgeving) dient 
te worden vergoed vóór het vertrek van de groep. 
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 6. Er mogen geen nagels of nietjes in de muren of de houten panelen worden geklopt; enkel duimspijkers zijn 
toegelaten. Bij het verlaten van de lokalen moeten zij allemaal terug worden verwijderd. Overigens moet de 
lokalen volledig terug in de oorspronkelijke toestand worden gebracht; d.w.z. het meubilair terug op zijn plaats 
zetten, al het afval verwijderen en alle lokalen kuisen met water en zeep. Ook de omgeving dient netjes te 
worden achtergelaten: rondslingerend vuil en papiertjes oprapen en de resten van het kampvuur opruimen. 

 
 7. Stoelen en tafels worden ter beschikking gesteld naargelang het aantal deelnemers en de behoeften van de 

groep. Het beschikbare meubilair mag enkel buiten worden gebruikt bij droge weersomstandigheden. Ze mogen 
in geen geval buiten worden opgestapeld. 

 
 8. Het huisvuil en keukenafval dient maximaal gesorteerd te worden : 
  - PMD in blauwe zakken die ter beschikking worden gesteld door de verhuurder 
  - glas in de plaatselijke glasbak (Wielewaalstraat) 
  - restafval : in de rolcontainer die ter beschikking wordt gesteld door de verhuurder. 
  De kosten zullen worden verrekend bij de afrekening op het einde van het kamp. 
  Momenteel wordt daarvoor 1,00€/persoon aangerekend (voor de volledige bivakperiode). 
 
 9. Tenten plaatsen op het terrein naast de lokalen of op het speelterrein is toegelaten, mits de uitdrukkelijke 

toestemming van de verhuurder. Indien er rondom de tenten of elders op het terrein grachten of putten worden 
gegraven, dan moeten deze terug worden gedicht vóór het einde van het kamp. 

 
 10. Kampvuur houden kan in het midden van het speelterrein, doch de huurder dient vooraf toestemming te vragen 

aan de gemeentelijke overheid (boswachter en/of brandweer). Voor het kampvuur mogen enkel dode takken en 
sprokkelhout worden verzameld; afzagen van takken of bomen is verboden. De resten van het kampvuur dienen 
volledig te worden opgeruimd! 

 
 11. De verhuurder is op geen enkel ogenblik verantwoordelijk voor de ongevallen die gebeuren tijdens het kamp, 

van welke aard dan ook. Ook niet indien zij in verband zouden worden gebracht met het verhuurde gebouw of 
materiaal. 

 
 12. Het gebouw en zijn inhoud zijn verzekerd tegen brand, ook wanneer zij gebruikt worden door huurders. 

Bovendien heeft de Beheerraad de brandverzekering uitgebreid, zodat eveneens de inboedel van de huurders 
(bagage, bedden, spelmateriaal, keukengerei, enz...) verzekerd is in geval van brand- of stormschade. Voor deze 
verzekering worden geen extra kosten aangerekend. 

 
 13. Op politiebevel dient de verantwoordelijke van de groep een deelnemerslijst in te vullen (namen en 

geboortedata) en te overhandigen aan de verhuurder bij de aanvang van het kamp. De verhuurder dient steeds 
op de hoogte te worden gehouden van eventuele wijzigingen in de loop van het kamp. 
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