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HUISREGLEMENT 

 
Aankomst. 

Aankomstuur respecteren…Wij laten geen kampuur toe. 

Deelnemerslijst met naam, voornaam en geboortedatum afgeven aan de gastheer. 

De betaling en de waarborg in orde brengen. 

Vaststellen van de eventuele schade en deze mededelen aan de gastheer. 

Huisdieren zijn niet toegelaten, met uitzondering van hulp-en blindengeleide honden. 

Afval. 

Sorteren aub! 

Papier, karton en glas in de schuur. Etensresten sorteren in de emmers in de schuur. 

PMD en restafval alleen in zakken van HTG… extra’s hier te koop. 

Avondstilte. 

Avondstilte (vanaf 22uur) is verplicht… nachtspel mits toestemming van de gastheer.  

Geen muziek of zang buiten voor 8 uur en na 22 uur. 

Overdag, verstandig gebruik van muziek. Geluidsversterkers, megafoon, … zijn niet 

toegelaten. 

Binnenkoer. 

Geen balspelen… Kiezelsteentjes blijven op de grond! 

Fietsen onder de kleine luifel op de fietsenparking. 

Brandveiligheid. 

De vluchtwegen volledig vrijhouden. 

Brandladder enkel gebruiken in geval van nood! 

Algemeen  rookverbod in de gebouwen… roken kan buiten, peuken in de peukenpotten.  

Kaarsen  zijn niet toegelaten in de gebouwen. 

Gebouwen. 

In deuren of muren worden geen nagels, duimspijkers of nietjes aangebracht. 

Plakband wordt enkel op hout aangebracht, nooit op geschilderde ondergrond. 

Respecteer de gebouwen, de materialen en de omgeving. 

Het dierendorp enkel betreden met de gastheer. Gooi geen stenen of takken! 

Het materiaal wordt gebruikt waarvoor het dient! 

Kampvuur. 

Enkel de laatste dag van het kamp en mits een toelating van de stad Ronse. 

Dood hout kan gesprokkeld worden in het bos, vraag na bij de gastheer. 

Hout niet hoger stapelen dan 2 m en alleen op de voorziene plaats, geen 

brandversnellers gebruiken. 

Na 22 uur geldt de avondstilte!  

Keuken. 

Vlam in de pan, niet blussen met water, gebruik het branddeken. 

Verwittigen bij gasgeur. 

Gasbranders niet demonteren om te reinigen. 

Frituren enkel buiten, op minstens 3m afstand van de gebouwen.   

Alle materiaal heeft zijn eigen plaats… hou de keuken net… poets dagelijks. 
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Op wandel. 

Respecteer de gewassen van de boeren. 

Laat de dieren in de omgeving met rust. 

Het stiltegebied van Natuurpunt niet betreden. 

Parking. 

Parkeren links van de oprit, met de neus schuin tegen de haag. Rechts blijft volledig vrij! 

Is geen speelterrein. 

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of ongeval. 

Vrachtwagens en bussen blijven op de straat. 

Slaapzalen. 

Matrassen mogen nooit verplaatst worden of gebruikt worden als spelmateriaal! 

Hou iedere doorgang en uitgang vrij… bagage onder de bedden. 

Iedereen is verplicht een laken mee te brengen en te gebruiken als matrasovertrek… 

ook bij gebruik van een slaapzak geldt deze regel. 

Er zijn geen hoofdkussens aanwezig. 

Vuile schoenen en laarzen komen niet op de slaapzalen.  

Snoep en drank niet toegelaten! 

Toiletten en douches. 

Meisjes gebruiken de emmertjes... zo vermijd je verstoppingen. 

Dagelijkse poetsbeurt met reinigingsprodukten. 

Geen bijkomende verwarming plaatsen… zeer gevaarlijk! 

Vertrek. 

Bij vertrek wordt er verwacht dat alle ruimtes uitgeveegd zijn, het meubilair geschikt 

zoals bij aankomst en het terrein proper achtergelaten wordt. De groepen zorgen zelf 

voor hun schoonmaakprodukten, wcpapier ea.   

Eventuele schade wordt direct gemeld aan de gastheer en verrekend met de waarborg. 

Respecteer het vertrekuur. 

 

De eigenaar is gemachtigd toezicht uit te oefenen specifiek naar hygiëne, veiligheid 

en het gebruik van de bivakhoeve en de terreinen. Goede vrienden maken goede 

afspraken en goede afspraken maken goede vrienden!  

 

Voor gelezen en aanvaard, 

Datum: 

Groepsverantwoordelijke: 

 


