
Huishoudelijk reglement kampeerweide Bonte Haan 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Neem 10 dagen voor aankomst contact op met de eigenaar. De lijst van alle deelnemers (naam, adres en 

geboortedatum) wordt op de eerste dag aan de huisverantwoordelijke bezorgd (tijdelijke verblijfsvergunning). 

Dit is verplicht voor iedereen! 

Voor aankomst dient het evenementen formulier van de gemeente Lochristi volledig ingevuld te worden:  

https://www.lochristi.be/product/48/evenementenformulier-verplicht 

 

AANKOMST 

Respecteer de uren van aankomst en vertrek zoals opgegeven in het contract. 

Zowel er voor als erna kunnen er andere groepen aankomen/vertrekken. 

Voor het betreden van het terrein dient de waarborg en de volledige huur betaald te zijn op het 

rekeningnummer zoals vermeld is in het contract. 

 

OPBOUW 

De winterweide (=1ha) mag gebruikt worden als speelterrein maar wat niet mag: bouwen, gaten boren, putten 

maken, kampvuur, tenten, parking, greppels, … Dit alles mag wel op de kampeerweide (0ha80) en het 

maailand (3ha80). 

 

AFVAL, HUISVUIL, TOILET, 

Vraag aan de eigenaar wat de regels zijn en waar welk afval moet gedeponeerd worden. 

Het afval wordt in ieder geval gescheiden volgens de regels die gelden in de gemeente Lochristi. 

PMD: per 50 kampeerders 1 PMD bak (1100 L) van Renewi tegen betaling: vraag aan de eigenaar het tarief en 

de ophaalmomenten. 

Papier en karton: kan in papieren dozen en papieren zakken. De eigenaar plaatst dit dan op straat op het 

moment van de ophaling. 

Etensresten: op het Hooiland (niet op het grasland!) mag er een put gemaakt worden om dit erin te deponeren; 

dit in samenspraak met de eigenaar. 

Deze putten mogen niet gedicht worden vooraleer de eigenaar heeft kunnen controleren of er geen ander afval 

is in terechtgekomen. 

Restafval: per 50 kampeerders 1 Restafval bak (1100 L) van Renewi tegen betaling: vraag aan de eigenaar het 

tarief en de ophaalmomenten. 

Glas: per 50 kampeerders 1 Glasbak (240 L) van Renewi: vraag aan de eigenaar het tarief en de 

ophaalmomenten. 

Toilet: op het Hooiland (niet op het grasland) mag er een put met Hudo gemaakt worden; vraag de toelating 

voor de locatie aan de eigenaar voor het graven. 

Deze putten mogen niet gedicht worden vooraleer de eigenaar heeft kunnen controleren of er geen ander afval 

is in terechtgekomen. 

Indien de ophaal momenten voor papier en karton buiten de kampperiode vallen: mits overleg met de eigenaar 

zal hij deze stockeren en op straat plaatsen op het moment van de ophaling. 

 

ENERGIE & WATER 

De energie wordt afgerekend aan het eind van het verblijf. Controleer samen met de eigenaar de begin- en 

eindstand van de tellers. 

 

Elektriciteit:      beginstand:  ….                    Eindstand: ……… 

 

Water:               beginstand:  ….                    Eindstand: ……… 

 

EXTRA KOSTEN 

Te vragen bij Luc Bonte. 

 

HUISDIEREN 

Huisdieren zijn niet toegelaten. 

 

KAMPVUUR 

Kampvuur houden is toegestaan mits goede afspraken met de eigenaar en enkel en alleen op de voorziene 

plaats in samenspraak met de eigenaar. 

Er is voldoende gratis brandhout aanwezig op het terrein. 

Kampvuur + vuurkorf moet aangevraagd worden (toelating en locatie) aan de brandweer en/of politie van 

Lochristi via de website https://www.lochristi.be/product/48/evenementenformulier-verplicht 

 

LAWAAI 

Er geldt in ieder geval het politiereglement van Lochristi: https://www.lochristi.be/product/54/gas-

gemeentelijke-administratieve-sancties. Hierin is oa bepaald: 

Respecteer de stilte voor 07.00 uur en na 22.00 uur. (Je wordt ook niet graag gestoord in je slaap door 

luidruchtige mensen, luide muziek, geroep, …. ). 

Luide muziek die de buurt storen tot in hun huis is niet toegestaan, tenzij dit overdag voor een korte periode 

is (geen uren!). Probeer het volume van een werfradio niet te overstemmen. 

Fuiven kunnen er niet georganiseerd worden, tenzij er een akkoord is van de gemeente via het 

evenementenformulier: https://www.lochristi.be/product/48/evenementenformulier-verplicht en mits iedereen in buurt is 

verwittigd (vraag aan de eigenaar hoe dit best gebeurd) en een akkoord is met de eigenaar. 

Nachtspel is zeker toegestaan waarbij er geen lawaaioverlast is voor de buurt. 

 

 

 

 

https://www.lochristi.be/product/54/gas-gemeentelijke-administratieve-sancties
https://www.lochristi.be/product/54/gas-gemeentelijke-administratieve-sancties
https://www.lochristi.be/product/48/evenementenformulier-verplicht


 

OMGEVING 

De naburige percelen & eigendommen & akkerbouwgewassen & water put & vijver & … die niet tot het 

kampeer terrein behoren mogen in geen enkel geval betreden worden. 

Voor de schade, gebeurlijke ongevallen, ontvreemdingen of wat dan ook die zouden voorvallen door het niet 

respecteren van dit verbod is de jeugdbeweging en/of zijn verantwoordelijken verantwoordelijk, alsook voor 

alle gevolgen en schade: zowel de materiële-, financiële-, lichamelijke, enz, ... . 

 

VERANTWOORDELIJKHEID 

Voor het betreden van het terrein verklaard de kampleiding het terrein en de mogelijke risico’s te kennen en 

nemen ze alle verantwoordelijkheid op zich bij eventuele ongevallen 

 

SCHOONMAAK 

* Het terrein moet na het verblijf grondig opgeruimd worden. Zo niet wordt een deel van de waarborg 

afgehouden volgens de uren die nodig zijn voor het opkuisen van het terrein door de eigenaar of degene die 

hij hiervoor moet aanstellen. 

* Gelieve ervoor te zorgen dat alle afval ontruimd is, Let vooral op plastiek, dit dient volledig verwijderd te zijn 

zodat de dieren die later van het gras/hooi eten dit niet moeten opeten. 

* Gelieve grondig te controleren dat er geen palen, schoren, piketten, hout, stokken, hamers, tuinslangen, 

koppelstukken, touwen, … achterblijven in het gras, al dan niet in de grond, in de losse aarde, … 

Dit om te vermijden dat er stukken zijn bij het maaien, lekke banden, wonden aan de hoeven, … 

* Alle boorputten die gemaakt zijn voor het sjorren of wat dan ook moeten grondig en degelijk opgevuld 

worden: na elke schep aarde die je in de put gooit steeds goed aanstampen met een paal vooraleer je de 

volgende schep aarde erin doet. 

* De afval putten dienen gevuld en goed aangedrukt te worden: tijdens het vullen: na elke 10 cm aarde die je 

in de put gooit steeds goed aandrukken en dan pas de volgende 10 cm aarde, enz tot de put goed gevuld is en 

alle aarde die je eruit haalde weer opgewerkt is. 

 

VERTREK 

Respecteer het uur van vertrek. Probeer dus in te schatten hoeveel tijd je nodig hebt om je bagage te maken, 

alles op te ruimen. 

 

WAARBORG 

Pas na grondige controle, opnemen van de meterstanden van water en elektriciteit, de afrekening van de afval 

ophalingen en teruggave van het gebruikte materialen wordt de waarborg teruggestort op het rekening 

nummer dat wordt opgegeven. 
 
Dit is opgesteld in 2 exemplaren waarvan eenieder verklaard een exemplaar bekomen te hebben: 
 
Voor akkoord: 

Jeugdbeweging:                                                               eigenaar: 

 Luc Bonte 
Haanhoustraat 52 
BE - 9080   Beervelde 
Tel: 09 355 39 13 
Email: florarbolucbonte@gmail.com    

Kampleiding:  
 
…… 
 
…..       .. 
 
BE - ….    ………… 

 

Datum:  
 
 
Handtekening : 
 
 
 
 
 

Datum:  
 
 
Handtekening : 

 

 

 

  


