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Huishoudelijk reglement  

 

1. Bij aankomst zal de verantwoordelijke de sleutels overhandigen aan de huurder en zal zij samen met 

de huurder de inventaris van het aanwezige materiaal opmaken.  De inventaris zal gebruikt worden 

om eventueel verlies of diefstal vast te stellen.  Bij verlies of diefstal zal het gepaste bedrag van de 

waarborg gehouden worden.  

 

2. Bij aankomst dient de verantwoordelijke van de huurder de ledenlijst aan de huurverantwoordelijke af 

te geven. Deze moet zorgvuldig en correct ingevuld worden. Indien blijkt dat het aantal opgegeven 

gasten bewust verkeerd wordt doorgegeven, kan de waarborg ingehouden worden.  

 

3. De lokalen die niet verhuurd zijn, mogen niet betreden worden. Er wordt duidelijk afgesproken welke 

lokalen dit zijn.  

 

4. Mensen die niet tot uw groep (niet op de ledenlijst staan) of onze chirogroep  horen zijn niet 

toegelaten op het terrein. 

 

5. Het is niet toegelaten een kampvuur te houden eender waar op onze terreinen. 

 

6. Er mag enkel gerookt worden buiten de lokalen, de peuken dienen in de daarvoor voorziene emmer 

gedeponeerd te worden.  

 

7. Wij vragen omwille van brandveiligheid de poort en de oprit naar de lokalen steeds vrij te laten.   In 

geval van brand bevindt zich een brandblusser in de hal en zal het rookalarm afgaan. Bel zo snel 

mogelijk de brandweer en zet in geen geval het brandalarm af. Indien het om een vergissing gaat, belt 

u zo snel mogelijk de verantwoordelijke om  het brandalarm te laten afzetten.  

 

8. Zowel de lokalen, inboedel als terreinen dienen respectvol behandeld te worden, dit wil zeggen: niets 

op de muren/ deuren (zowel binnen als buiten) schrijven / plakken. Tafels en stoelen niet beschadigen 

en binnen laten staan. De keuken en het keukenmateriaal netjes achterlaten.   Indien hierop een 

inbreuk ontdekt wordt, zal een gepast bedrag van de waarborg gehouden worden.  

 

9. Wees spaarzaam met water en elektriciteit. Indien de verwarming aanstaat, zorg er dan voor dat 

ramen en deuren zoveel mogelijk gesloten blijven. Bij de huur wordt een forfaitair bedrag gerekend 

voor de nutsvoorzieningen. Indien echter vastgesteld wordt dat er buitensporig water, elektriciteit of 

gas verspild wordt, kan een bijkomend bedrag van de huurwaarborg worden ingehouden.  

 

10. Na 22.00 u wordt er geen lawaai meer gemaakt en dit tot 08.00 u ’s morgens. Overlast aan de buren 

zal ter kennis gesteld worden aan de plaatselijke politie 



 

11. Voor vertrek dient alles gepoetst te worden, dit op de volgende manier:  

 

• Keuken:  

o Alle afwas is gedaan, afgedroogd en weer op zijn plaats gezet. 

o De vuren worden proper gemaakt met het daarvoor voorziene product. 

o De vloer wordt geschuurd met hiervoor voorziene product en afgetrokken en 

gedweild. 

• Wc’s (en douches indien gebruikt):  

o In de toiletten wordt het hiervoor voorziene product gegoten. 

o De toiletten zelf worden ook grondig gekuist.  

o Wc-papier wordt aangevuld indien dit op is. 

o De lavabo’s worden proper gemaakt. 

o Vuilbakjes worden leeggemaakt en gaan mee in de rode vuilniszak die u ter 

beschikking heeft. 

o De vloer wordt geschuurd met hiervoor voorziene product en afgetrokken. 

o Met een droge dweil wordt een laatste keer over de vloer gegaan. 

o Hetzelfde geld voor de douches indien deze gebruikt werden. 

• De lokalen: 

o Eerst wordt geveegd zodat het meeste stof en vuil weg is. 

o Daarna wordt er geschuurd met hiervoor voorziene product en afgetrokken. 

o Met een droge dweil wordt een laatste keer over de vloer gegaan. 

 

12. Voor het afval worden aan het begin van het weekend de nodige vuilniszakken gegeven (pmd en 

restafval). U betaalt het aantal vuilniszakken dat u gebruikt. Glas dient u weg te gooien in de glasbol 

die zich voor onze terreinen bevindt.  

 

13. Vóór vertrek zal er een eerste controle uitgevoerd worden op netheid en eventuele schade.  Het is dan 

ook niet toegestaan de terreinen te verlaten alvorens controle is uitgevoerd. De waarborg wordt, na 

aftrek van eventuele schadevergoeding, teruggestort. 

 

14. Indien de huurwaarborg ontoereikend is voor vergoeding van verbruikskosten van water, gas en 

elektriciteit, andere kosten, vergoedingen en geldelijke sancties die de huurovereenkomst of het 

huishoudelijk reglement voorzien, zal binnen de 30 dagen na afloop van de huurperiode per 

aangetekende zending een factuur worden opgestuurd met de nog resterende kosten. Deze factuur 

dient binnen de 8 werkdagen betaald te worden, bij gebreke waaraan 10% interesten worden 

aangerekend en 50,00 euro per nieuwe aangetekende aanmaning. 

 

15. De verhuurder behoudt zich het recht om de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen bij: 

overlast aan de buren op welke wijze dan ook,  het niet naleven van het huishoudelijk reglement, het 

aanrichten van schade, bij diefstal, het onrechtmatig gebruik van het gehuurde goed en haar 

infrastructuur, het onrechtmatig gebruik en/of betreding van niet in de overeenkomst opgenomen 

faciliteiten, bij inbreuken op het politiereglement, en inbreuken op de openbare orde en zeden. 

 

 


