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De huurder verklaart deze Huisregels te hebben gelezen en aanvaard. Dit 
huishoudelijk regelement is aanvullend op de Algemene Voorwaarden van de 
huurovereenkomst.  

De huurder is ertoe gehouden de gemaakte afspraken in de huurovereenkomst , 
de Algemene Voorwaarden en deze huisregels na te leven tot het verblijf is 
afgerond. 

 

1. Verblijven in 't Eksternest is enkel bedoeld voor (re)creatieve, educatieve en 
maatschappelijk georiënteerde groepsactiviteiten. Groepen kunnen er niet 
terecht voor activiteiten zoals feesten, fuiven, een cantus of ontgroening. 

2. Verblijven in 't Eksternest gebeurt met respect voor het gebouw, het materiaal, 
de verantwoordelijke van 't Eksternest en de buurt. Bij het vertrek zijn de gebruikte 
gebouwen en terreinen proper. 

3. Versterkte muziek kan buiten enkel met een doel (voor een kampdans, een 
verzamelliedje, …) en voor even worden gebruikt. Tussen 22u en 8u wordt het 
buiten de gebouwen echt rustig. Uitzonderingen (een nachtspel, een kampvuur …) 
zijn enkel mogelijk in goede samenspraak met de verantwoordelijke van 't 
Eksternest. 

4. Elke groep die in 't Eksternest overnacht dient aan de wettelijke verplichting te 
voldoen om uiterlijk bij aankomst een waarheidsgetrouwe lijst van alle 
deelnemers (wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen in artikel 141 tot 
147, toegelicht in het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 betreffende de registratie 
en de controle van reizigers die verblijven in een toeristische 
verblijfsaccommodatie) over te maken.  

 



De lijst omvat: 

• Vanaf de leeftijd van 16 jaar: naam, voornaam, geboorteplaats, 
geboortedatum, nationaliteit en nummer identiteitskaart. Voor Belgische 
deelnemers volstaan naam, voornaam en rijksregisternummer. 

• Voor kinderen tot de leeftijd van 15 jaar: naam en voornaam volstaan. 

5. Leefregels 

• Geen plakband aan ramen, muren, deuren. Om dingen op te hangen zijn er 
voldoende prikborden voor handen. 

• Deurpompen worden niet losgemaakt. 
• Niet roken binnen en buiten geen peuken op de grond. 
• Kauwgom in de vuilbak en niet op stoelen, tafels, grond,… kleven. 
• Geen schoenen naar boven  
• Niets door de ramen gooien  
• Matrassen niet verplaatsen en na vertrek op elke matras één hoofdkussen 

leggen 

6. Kampvuur 

Kampvuur is niet toegelaten op het domein, je kan daarvoor terecht op de 
publieke kampvuurplaats op het Dorpsonthaalpunt (100 m van het kamphuis). 

7. Afval 

Afval sorteer je in volgende fracties: 

• PMD 
• Papier en karton 
• Voedingsafval 
• Glas (zelf naar de glasbak te brengen net naast het domein) 
• Restafval 

AL HET ANDERE AFVAL NEEM JE TERUG MEE 

 

PRETTIG VERBLIJF 

bij problemen: contacteer Pieter of Mieke op 0470/66.04.80. 


