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1 Voor aankomst 
 De week voor aanvang van het verblijf neem je best nog eens contact op met de lokaalverantwoordelijke om het 
aankomstuur door te geven. Dit kan via mail: verhuur@dezebras.be of telefonisch: +32 (0) 498/36.89.42. 

 
2 Aankomst 

Respecteer het afgesproken aankomstuur. Bij aankomst meldt groepsverantwoordelijke zich bij de 
lokaalverantwoordelijke. 
De groepsverantwoordelijke 
• bezorgt de deelnemerslijst met de namen én leeftijden van alle deelnemers en begeleiders 
• ondertekent het verblijfsdocument 
• verneemt de belangrijkste afspraken 
• ontvangt de nodige sleutels 
• deelt het vertrekuur mee  

 Opmerkingen i.v.m. de accommodatie, schade, onvolledige inventaris, ed worden binnen het uur na aankomst 
gemeld aan de lokaalverantwoordelijke. Indien er niets gemeld wordt, betekent dit dat alles in orde is. 

 

3 Vertrek 
Het vertrekuur wordt gerespecteerd. 
Bij het verlaten van het gebouw verwachten wij van alle groepen het volgende: 
- al het meubilair staat terug op de oorspronkelijke plaats 
- alle vensters zijn gesloten 
- alle afval is opgeruimd en wordt buiten in de berging gesorteerd 
- ook vuilnis rond het gebouw is opgeruimd 
- de afwas is gedaan en fornuis, koelkasten en de keuken zijn proper 
- al het keukenmateriaal en eetgerei staat terug op zijn plaats 
- het gebouw wordt achterglaten gelijk men het aangetroffen heeft 
- het donsdeken wordt opgeplooid op het bed gelegd samen met het kussen, het dekbedovertrek en kussensloop wordt 
eveneens gescheiden op het bed gelegd 

4 Afval 
Er dient correct gesorteerd te worden. Wat in welke zak moet staat beschreven in een document dat in de keuken ligt. 
Voor glas, papier en karton zijn er aparte bakken voorzien in de berging buiten. 
P.M.D.afval wordt verzameld in de blauwe vuilniszakken en restafval in de groene vuilniszakken. Er mogen enkel zakken 
van IVAGO gebruikt worden. Er worden bij aanvang van de huur een aantal zakken ter beschikking gesteld. Bij een huur 
langer dan 2 dagen dient de huurder zelf in de nodige zakken te voorzien. Volle zakken kunnen neergezet worden in de 
berging buiten. Bij een verblijf van een week of langer dient men ook de zakken op woensdagavond op straat te zetten 
voor ophaling op donderdagmorgen. De ophaalkalender ligt in de keuken. 

5 Bedden 
Elk bed is voorzien van een hoofdkussen, kussensloop en matrasbeschermer. Donsdeken en dekbedovrtrek en 
kussensloop kunnen verkregen worden tegen vergoeding. Verlies van één van deze wordt aangerekend. Het 
beddengoed mag de kamers niet verlaten. De bedden zelf mogen verplaatst, maar niet dichtgevouwen worden. 

6 Afsluiten 
Bij het verlaten van het gebouw of bij het slapengaan moeten alle ramen en deuren steeds afgesloten worden. Diefstal is 
voor eigen rekening. 



 

 
7 Aansprakelijkheid 

Het verhuurteam van De Zebra kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen in en rondom het gebouw, 
vervreemding van goederen, schade of verlies van eigen zaken en goederen. Hou er rekening mee dat De Zebra gelegen 
is in een openbaar park en dat de omgeving dus voor iedereen toegankelijk is. 

8 Lawaai 
Tussen 22 uur en 7 uur dient de nachtrust gerespecteerd te worden. Er mag dan buiten geen lawaai van de groep te 
horen zijn. Ook niet bij het vertrekken naar of het terugkeren van het centrum. Indien de activiteit binnen plaatsvindt, 
gelieve dan ramen en deuren dicht te houden. Indien men ‘s avonds wenst buiten te zitten is dit enkel mogelijk aan de 
kant van de voordeur/Baudelostraat. Bij overtreding kan de politie optreden en kan de lokaalverantwoordelijke de 
gegevens van de groep aan de politie doorgeven. De Zebra ligt midden in een woonwijk. Respect voor de buurtbewoners 
is dus een evidentie. Bij klachten van de buren wordt de volledige waarborg ingehouden. Versterkte geluidsinstallaties 
buiten en nachtspelen zijn dus niet toegestaan. 

9 Feesten 
De Zebra kan niet gehuurd worden voor fuiven.  

10 Brandveiligheid 
Het gebouw is uitgerust met een branddetectiesysteem. Bij alarm steeds de lokaalverantwoordelijke verwittigen. 
Misbruik wordt beboet. Uitgangen en doorgangen zijn vluchtwegen bij brand. Houd ze altijd vrij! Bij het openen van de 
nooduitgangen op de verdiepen wordt automatisch security verwittigd. Vals alarm is altijd betalend en wordt van de 
waarborg ingehouden. 

11 In nood 
Bij problemen, nood of dringende vragen kan men steeds de lokaalverantwoordelijke contacteren. 

12 Onderhoud 
De verblijfgroep is als ‘een goede huisvader/moeder’ verantwoordelijk voor het gebouw, de omgeving en het 
toebehoren. Het gebouw is netjes bij aankomst, gelieve het dan ook zo achter te laten voor de volgende gasten. 
Laat modderige of vuile schoenen beneden. 
Er mag niets opgehangen worden met nietjes of duimspijkers. Kleven mag enkel met aangepaste tape die lijmvrij 
is en geen sporen achterlaat.  

13 Materiaal en meubilair 
Dit wordt gerespecteerd en mag niet buiten gebruikt worden. Het is streng verboden het keukenmateriaal buiten te 
gebruiken voor spelletjes ed. Ook tafels en stoelen mogen niet naar buiten verplaatst worden. 

14 Energie 
Wees zuinig met energie en water. Zet geen ramen en deuren open wanneer de verwarming aanstaat. Laat lichten 
niet onnodig branden.  Het gebouw heeft een ventilatiesystheem dat 24/24, 7/7 draait. Het is dus niet nodig ramen 
open te zeggen voor verluchting. 

15 Mobiliteit 
Auto’s worden enkel in het park toegelaten om te laden en lossen. Parkeren in het park is niet toegestaan. Parkeren in de 
nabijheid is enkel mogelijk tegen betaling. Het gebouw is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer. 

16 Lift 
Gebruik van de lift door niet begeleide minderjarigen is verboden. Bij het gebruik van de noodknop wordt er automatisch 
verbinding gemaakt met de noodcentrale. Misbruik wordt beboet. 

17 WIFI 
Het gebouw is uitgerust met WIFI. De WIFI-codes vind je op de koelkast. 

18 Huisdieren 
Huisdieren zijn niet toegestaan. We kunnen enkel een uitzondering maken voor hulp en geleide honden. 

19 Kaarsen 
Het gebruik van kaarsen en theelichten is niet toegelaten. 

 



 

20 Kampvuur 
Het is verboden om vuur te maken in het park. 

21 Roken 
Er geldt een algemeen rookverbod in het hele gebouw. 

22 Park 
Er mag gebruik gemaakt worden van het park. Wij vragen dan ook respect te hebben voor het park, de buurtbewoners 
en de parkgebruikers. Het sportveld moet steeds vrij blijven voor de parkgebruikers en kan dus niet geclaimd worden 
door de groep. 

23 Schade 
Alle veroorzaakte schade dient vergoed te worden.Dit bedrag zal in mindering gebracht worden bij terugbetaling van 
de waarborg. Bij grote schade wordt de waarborg ingehouden en volgt nog een extra factuur. Geconstateerde schade 
moet onmiddellijk bij aankomst gemeld worden. De kabelgoten hangen vast aan het ventilatiesysteem en zijn 
bijgevolg niet geschikt om iets aan op te hangen.  
 
 
Naam en handtekening:  
 
 
 

 


