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Chiroheem: Sint Niklaas Rillaar  

Kortakker 32 b  

3202 Rillaar 
chirorillaar@hotmail.com 

 
 

HUISREGLEMENT 

 
 

1. De groep wordt vertegenwoordigd door een meerderjarige. 

 

2. De periode van verblijf en de prijs en ook de betalingswijze worden bepaald in de 

huurovereenkomst. 

 

3. Het maximum aantal toegelaten personen is 90. Dit aantal mag niet overschreden worden. 

In het gebouw mogen maximum 40 personen slapen. 

 

4. De aankomst- en vertrekdata en uren dienen te worden gerespecteerd. De 

huisverantwoordelijke zal maximum10 minuten wachten. 

 

5. Een boeking kan door een groep worden overgedragen aan een andere groep, mits akkoord 

van de verhuurder. De verhuurder dient hiervan op de hoogte gebracht te worden. 

 

6. Bij aankomst van de groep worden 3 exemplaren van de deelnemerslijst afgegeven aan de 

huisverantwoordelijke. 

 

7. Bij het begin van het verblijf wordt door de verhuurder samen met de huurder een 

inventaris opgesteld. Deze wordt aan het einde van het verblijf terug opgesteld. 

 

8. Na het verblijf wordt de waarborgsom terugbetaald, met in mindering brengen van energie, 

afvalverwerking en eventuele schade of afwijkingen in de inventaris. 

 

9. De leden en de leiding zullen zich verzekeren tegen de burgerlijke aansprakelijkheid ten 

opzichte van derden en tegen lichamelijke letsels. 

 

10.Langs de openbare weg mag bewegwijzering aangebracht worden, maar deze moet ten 

laatste 1 dag na het vertrek verwijderd worden. 

 

11.Geen enkel wapen mag het terrein worden binnengebracht. 

 

12.De huurder zal stilte en rust in acht nemen in het kamphuis en op het kampterrein; radio's 

en andere geluidsinstallaties mogen niemand storen. De huurder zal strikte stilte in acht 

nemen tussen 22u. en 7u.. 

 

13.Het is niet toegelaten een kampvuur te houden op het kampterrein. 

 

14.Om de buurt niet te veel te overbelasten, is het niet toegelaten om ruiltochten en dergelijke 

activiteit te organiseren. 

 

15.Er zijn geen huisdieren toegelaten op het kampterrein. 

 



 2

16.Op het kampterrein is plaats voor tenten aanwezig, welke bij het begin van het kamp 

worden aangeduid door de huisverantwoordelijke. 

 

17.Er mogen geen greppels gegraven worden. 

 

18.Er mogen geen steentjes in de putten van de volleybalpalen gedaan worden. 

 

19.Indien de groep tijdens haar verblijf een nachtspel organiseert, moeten ze dit melden aan 

de verhuurder en aan de politie. De groep zorgt dat de buren schriftelijk op de hoogte 

gebracht worden.  

 

20.Het kamphuis en terrein worden door de groep bij vertrek in goede staat en orde 

achtergelaten en steeds met nat gekuist. 

 

21.Het afval dient gesorteerd te worden in de daarvoor voorziene containers.  Het afval mag 

nergens anders achter gelaten worden dan daar. 

 

22.In het kamphuis geldt een absoluut rookverbod. In de slaaptenten geldt een absoluut 

rookverbod, er mogen ook geen kaarsen gebruikt worden. De elektrische installatie in de 

tenten dient de nodige veiligheidswaarborgen te bieden. 

 

23.De bossen in de buurt die mogen gebruikt worden om in te spelen, worden door de 

huisverantwoordelijke aangeduid. In deze bossen is het niet toegelaten om vuur te maken, 

te roken of afval achter te laten. Het is niet toegelaten sprokkelhout mee te nemen, zonder 

de schriftelijke toestemming van de eigenaar. 

 

24.In het gebouw zijn alle voorzieningen getroffen i.v.m. brandveiligheid. Bij niet correct 

gebruik van blusapparaten, brandhaspel, brandalarm of noodladders, zal de huurder de 

kosten hiervoor moeten dragen. 

 

25.Spijkers, duimspijkers, plakband, touwen en dergelijke mogen enkel aangebracht worden 

op de daartoe voorziene plaatsen; zeker niet in de houten balken of het dak op de eerste 

verdieping. 

 

26.Het terrein moet altijd bereikbaar zijn voor de brandweervoertuigen. 

 

27.Auto’s/caravans/… zijn niet toegelaten op de weide. 

 

28.Het politiereglement i.v.m. kampplaatsen, vindt men in bijlage + ter inzage in de 

informatiekaft welke in de keuken ligt. Dit reglement dient strikt te worden nageleefd. 

 

29.Bij het niet naleven van het contract, het huisreglement of het politiereglement kan 

waarborg ingehouden worden. 

 

 

Handtekenen met de vermelding: “gelezen en goedgekeurd”. 

 

 

 

Naam en adres. 


