
Chiroheem ‘t Pluspunt 

Huishoudelijk reglement 

Tijdens het verblijf is de kampplaats onder toezicht van: 

Leen Van Hoof (GSM: 0479 88 12 26) 

Bert Geys (GSM: 0031 6 53959949) 

Bart Verluyten (GSM: 0498 10 87 03) 

Sam Geys - technisch- (GSM: 0475 25 09 43 ) 

Zij zijn gemachtigd toezicht uit te oefenen op het gebruik van het heem en hebben het recht om de 

kampplaats te bezoeken, evenals de leidingsploeg en de OC-leden van de Chiro Dessel-centrum. 

Als de heemverantwoordelijken vaststellen dat het gebouw niet gebruikt wordt voor de daartoe 

voorziene doeleinden, zijn zij gemachtigd de toegang tot het kamphuis te ontzeggen. 

Vooraleer het gebouw in gebruik genomen wordt, wordt al het materiaal nagekeken aan de hand van 

een inventaris. Opgemerkte schade wordt onmiddellijk gemeld aan de heemverantwoordelijken en 

fotografisch vastgelegd. 

Het afgesproken uur van aankomst en vertrek moet gerespecteerd worden. Kampgroepen zijn 

welkom op de kampplaats vanaf 13.30u, en worden verwacht op de laatste dag weer weg te zijn ten 

laatste om 12.00u.  Tenzij anders afgesproken met de kampverantwoordelijken. 

De groep moet zich strikt houden aan volgende voorwaarden: 

• Er geldt een rookverbod in het gehele gebouw. 

• Houd de voorziene nooduitgangen vrij. Denk aan voldoende brede doorgangen in de 

slaaplokalen! Er mogen geen obstakels in de gang of ter hoogte van de nooduitgangen (incl. 

buitendeuren) geplaatst worden. 

• Er mag enkel geslapen worden in de daarvoor voorziene lokalen. 

• Brandbestrijdingsmateriaal is voorzien voor noodgevallen! Misbruik van dit materiaal zal 

aangerekend worden als schade. 

• Tafels en stoelen mogen enkel bij mooi weer buiten gezet worden. ’s Avonds worden ze 

steeds binnen gezet. 

• Huisdieren zijn niet toegelaten in het gebouw. 

• Het heem staat vlak bij woningen (Boeretangsedreef). Onze buren hebben ook recht op rust 

en privacy! Daarom mag versterkte muziek buiten niet tenzij voor het verzamelmoment.  

Hou voldoende afstand bij het spelen. Tenten moeten binnen  10 m (kant Boeretangsedreef) 

van het verhard speelplein opgesteld worden. 

Uiteraard respecteer je de nachtrust van de buurtbewoners. Geen geluidsinstallatie dus voor 

7.30u en na 22.00u. 



Je bent zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken en netjes houden van de kampplaats en het 

materiaal. Sanitair (w.o. toiletten, lavabo’s en douches) en keuken moeten dagelijks grondig gepoetst 

worden. Aan het einde van het verblijf wordt het heem in de oorspronkelijke staat achtergelaten. 

Bedden, bedlinnen, keuken- en eetgerei, handdoeken, poetsmateriaal en toiletpapier dient de groep 

zelf mee te brengen. 

Restafval in de daarvoor voorziene container, containerdienst komt wekelijks legen (wordt mee 

verrekend)  

GFT buiten op de mesthoop,  

PMD zakken liggen in de keuken (verbruikte aantal wordt achteraf mee verrekend) of mogen deze 

ook zelf meebrengen.  

De rest zoals papier, karton, glas… zelf naar containerpark brengen. Chiro Dessel overhandigt een 

kaart om het containerpark te kunnen betreden 

In de deuren of muren worden geen spijkers, nagels of nietjes aangebracht. Er mag eveneens geen 

plakband aangebracht worden op geschilderde ondergrond.  

Nachtspel (na 22u) is verboden. Hiervan mag enkel afgeweken worden indien men toestemming 

heeft verkregen van de lokale politie en de huisverantwoordelijke. De Lokale Politie is te bereiken op 

het nummer 014/333700. 

Voor het aanmaken van een kampvuur is het akkoord van de burgemeester/politie/ 

brandweercommandant verplicht. De heemverantwoordelijke duidt de kampvuurplaats en 

voorwaarden aan. Na gebruik wordt het vuur volledig gedoofd. Bij langdurige droogte wordt geen 

kampvuur toegestaan. Het is niet toegestaan om afval te verbranden. 

Bij werkzaamheden aan het water-, elektriciteits- of gasnet kan de verhuurder niet aansprakelijk 

gesteld worden voor geleden schade en/of ongevallen, ten gevolge van het niet werken van de 

nutsvoorzieningen. 

Een tweede kampplaats (Tijl 4) bevindt zich in de onmiddellijke omgeving. Ook hier geldt dat er 

wederzijds respect moet zijn.  De groep die op de chiro verblijft, blijft aan hun kant van de 

kasseienweg (komende van boeretang tot aan kruispuntje), en Tijl4 aan hun zijde. De rest van het 

bos is vrije speelzone voor iedereen 

De waarborg bedraagt €250 en wordt verrekend via de facturatie van Kampas.  

Alle extra kosten (container, PMD-zakken, gasbussen, water, warm water, …) worden na het verblijf 

gefactureerd via Kampas. Een overzicht van de extra kosten is terug te vinden op Kampas. 


