
 

 

REGLEMENT KAMPPLAATS “DE KNEUTER”. 

 

Artikel 1: Bij aankomst en vertrek op de kampplaats wordt samen met de huurder de 

toestand van de lokalen, het plein en de bossen nagegaan en inventaris opgemaakt 

van eventuele schade, diefstal of vuil. 

Hiervoor wordt zowel bij aankomst  en vertrek het document “Inventaris toestand 

lokalen, plein en bossen” (zie bijlage 1) ingevuld in tweevoud en door huurder en 

verhuurder ondertekent voor akkoord, waarna beide partijen elk één exemplaar 

van dit document ontvangen. 

 

Artikel 2: Bij vertrek dienen de lokalen gekuist en het plein en de bossen opgeruimd te zijn 

 zodat ze zich in de toestand bevinden waarin de huurder ze in gebruik genomen 

 heeft. 

 

Artikel 3: Bij schade aan, diefstal of vuil aan de lokalen, de inboedel, het plein en de bossen 

dient een schadevergoeding te worden betaald.  

Deze schade bedraagt de kosten van de herstelling en de uurlonen van diegene die 

de herstelling uitvoert. 

Bij verlies van sleutel buitendeuren wordt een schadevergoeding van 500 Euro 

aangerekend (kostprijs voor het plaatsen van nieuwe sloten). 

Het bedrag van de schadevergoeding wordt van de waarborgsom afgehouden. 

De waarborgsom, indien er geen schadevergoeding dient te worden betaald, wordt 

door de verhuurder terugbetaald binnen de 8 werkdagen na contract einde. 

De waarborgsom, met afhouding van schadevergoeding wordt door de verhuurder 

binnen de 3 maanden na contract einde terugbetaald. 

Is de waarborgsom onvoldoende om de schade te dekken, dan verbindt de huurder 

er zich toe binnen de acht werkdagen na ontvangst van de rekening het tekort te 

storten op rekeningnummer BE89 7330 0072 3385 van “Bouwproject Chiro 

Eindhout, Eindhoutdorp 38 te 2430 Eindhout-Laakdal”, met vermelding 

“Afrekening schade + naam groep + datum kampperiode”. 

 

Artikel 4: Regeling huisvuil “De Kneuter” 

 

1. DIFTAR evenementencontainer: RESTAFVAL. Deze dienen via de 

jeugddienst van  de gemeente Laakdal aangevraagd te worden met het 

daarvoor bestemde formulier. Na het kamp wordt het afval gewogen en zal een 

factuur volgen. 

 

2. De blauwe zak: PMD. Deze dienen naar het containerpark gebracht te 

worden. 

 

3. De groene zak: RESTPLASTIEK (alle plastiek die niet in de blauwe zak 

hoort).  Deze kan enkel op het containerpark afgeleverd worden. 

 

4. GFT: groente-, fruit- en tuinafval.  Deze hoort in de aangevraagde GFT 

containers.   

 

5. P/K: papier en karton.  Dit dient naar het containerpark gedaan te worden. 

 

6. Glas: wit en gekleurd glas gesorteerd houden. Dit dient aan het containerpark 

afgeleverd te worden. 



 

 

OPMERKINGEN: 

1. Het containerpark bevindt zich Kiezel 300, Meerhout (Zittaart).  Eerst en 

vooral moet je de zaken storten waarvoor niet betaald moet worden.  

Vervolgens de zaken waarvoor betaald moet worden.  Voor en na elke storting 

die betaald moet worden, wordt er gewogen.  De eerste maal op het 

containerpark blijft een avontuur. Goede raad: houdt u strikt aan de 

onderrichtingen van de opzichters!   

Openingsuren: 

maandag t.e.m. vrijdag: 08.00 u - 15.45 u 

zaterdag: 09.00 u - 14.45 u 

Opgepast: 21 juli en 15 augustus is het containerpark gesloten. 

 

2. Op het einde van het kamp moet al het afval weg zijn.  Er zal een boete van 

100 Euro aangerekend bovenop de kosten om het afval alsnog te laten ophalen 

via DIFTAR. 

 

AFVAL VERMIJDEN IS NOG BETER DAN AFVAL SORTEREN! 

OPHALEN EN VERWERKEN VAN AFVAL KOST (VEEL) GELD! 

 

Artikel 5: Roken binnen is niet toegestaan, enkel buiten op het verharde plein. 

 In de bossen mag ook niet gerookt worden. 

 

Artikel 6: In Laakdal is het verboden op eender welke plaats vuurtje te stoken of een 

 kampvuur te houden. De bosrijke omgeving van de kampplaats laat dit eveneens 

 niet toe. 

 

Artikel 7: Op het plein is het verboden putten of greppels te graven of zich met  

 gemotoriseerde voertuigen buiten de wegenissen te begeven. 

 

Artikel 8:  In de lokalen, zowel het gelijkvloers als de kelder, mogen geen balspelen worden 

 gehouden. 

 

Artikel 9: Tussen 22.00 uur en 08.00 uur dient het rustig te zijn om alle geluidshinder voor 

de buren te vermijden.  

Geluidsinstallaties mogen enkel gebruikt worden voor de noodzakelijke 

mededelingen en zijn strikt verboden tussen 22.00 uur en 08.00 uur.  

Een goede buur is beter dan een kwade buur! 

 

Artikel 10: Loop niet door velden of graangewassen, plaag geen dieren of het vee in de  

weiden. 

Respecteer de bossen; Beschadig geen bomen, struiken en ander gewassen door 

inkervingen, nagels, takken breken, omhakken of eender welke nadelige 

handelingen voor bomen, struiken en gewassen. 

Er wordt een schadevergoeding van 100 Euro gevraagd per omgehakte boom. 

  

Artikel 11: De huurder staat er voorin dat de leden van de groep enkel onder begeleiding 

speeltuin “Dennenoord” betreden. 

Het gebruik van de voetbalvelden van “F.C. Netezonen" is verboden. 

 

Artikel 12: Onregelmatigheden, defecten, beschadigingen, misbruiken en andere 

bijzonderheden dienen steeds bij de kampeigenaar te worden gemeld. 



 

 

Artikel 13: Het document “Inventaris van lokalen en aanhorigheden” (zie bijlage 2)  dient na 

controle bij aankomst voor akkoord te worden ondertekend. 

 

Artikel 14: VZW Jevo behoudt zich het recht voor om steeds de kampplaats (lokalen, plein en 

bossen) te inspecteren. 

 

Artikel 15: De kleine kelders mogen niet als slaapplaats worden gebruikt. 

 

Artikel 16: Bij het in gebruik nemen van de kampplaats wordt aan de kampeigenaar een  

aanwezigheidslijst overhandigd. 

Deze aanwezigheidslijst bevat van elke aanwezige de voornaam, de naam en de 

periode waarin elke persoon zich op de kampplaats bevindt. 

 

Artikel 17: Het niet naleven van dit contract en kampreglement kan tot gevolg hebben dat de 

waarborgsom niet wordt teruggegeven aan de huurder. 

 

Dit kampreglement heeft niet de bedoeling U in Uw mogelijkheden te beperken maar wel  

om U ten volle van dit verblijf te laten genieten. 

 

De verhuurder      De huurder 

 

Datum:      Datum: 

 

Voor VZW Jevo     Handtekening: 

i.o. 

Handtekening: 

  



 

 

Bijlage 1:  Inventaris toestand lokalen, plein en bossen 

 
Datum: 

 

Groep: 

 

Verantwoordelijke:   ...............................................................................  

  ...............................................................................  

  ...............................................................................  

 

OPMERKINGEN:  .....................................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

  .....................................................................................................................  

 

METERSTAND AARDGAS: Aankomst: ..............................................................  

 Vertrek: ..................................................................  

 
METERSTAND WATER: Aankomst: ..............................................................  

                                             Vertrek: ..................................................................  

 
METERSTAND ELEKTRICITEIT: Aankomst: ..............................................................  
                                                   Vertrek: ..................................................................  

 

 
De verhuurder     De huurder 

 

 

 

 

Voor VZW Jevo 

i.o.                                                      
 



 

 

Bijlage 2:  Inventaris lokalen en aanhorigheden 

 

Datum: 

 

Groep: 

 

Verantwoordelijke:  ........................................................  

  ........................................................  

  ........................................................   

 

Keuken: 

 

Lokaal 1: 

 

Lokaal 2: 

 

Lokaal 3: 

 

Lokaal 4: 

 

Lokaal 5: 

 

Lokaal 6: 

 

Gang: 

 

Elektriciteitslokaal: 

 

Sanitair:  

 

Kelder: 

 

Plein: 

 

Bossen: 

 
 

 

 

De verhuurder       De huurder 

 

 

VZW Jevo 

i.o. 


