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Aankomst en Vertrek 
1. De aankomst- en vertrekuren staan 

vermeld op de 

reservatieovereenkomst. Eventuele 

afwijkingen dienen vooraf besproken 

worden met de 

huisverantwoordelijke. 

2. Bij aankomst 

o Meld je je aan bij de 

huisverantwoordelijke. Die zal 

de nodige informatie over het 

verblijf geven; 

o Geef je, in geval van een 

overnachting, een 

aanwezigheidslijst met de 

namen en geboortedatums 

van de deelnemers af; 

o Bespreek je eventuele gebruik 

van de bar en voorraad met 

de huisverantwoordelijke. 

Eventuele aanwezige 

voorraden mogen niet 

gebruikt worden zonder 

uitdrukkelijke overeenkomst. 

3. De verhuurder heeft vrije toegang tot 

het Bivakhuis en terrein om werken 

uit te voeren. De verhuurder zal de 

huurder op voorhand op de hoogte 

brengen indien werken uitgevoerd 

moeten worden tijdens de huur.   

4. Voor vragen kan u de 

huisverantwoordelijke te contacteren. 

Zijn/haar emailadres en 

telefoonnummer ontvangt u bij 

aankomst. 

 

Overlast 
5. Het Bivakhuis is gelegen in een 

woonwijk. Geluidsoverlast aan de 

buren moet vermeden worden. Het is 

niet toegelaten om luidsprekers of 

ander geluidsversterkend materiaal 

buiten te gebruiken. 

6. Om de nachtrust van de buren te 

respecteren, vragen we dat het buiten 

stil is van 22 uur tot 8 uur. 

7. In geval van niet-naleving van deze 

overlastbepalingen behoudt de 

verhuurder zich het recht op 

uitsluiting voor, zonder 

schadevergoeding. Indien de uitbater 

of de politie moet optreden tegen 

overlast zal de verhuurder een 

schadevergoeding van 250 euro per 

interventie vorderen van de huurder. 

 

Orde en Netheid  
8. Netheid en orde worden verwacht, in 

het bijzonder in de sanitaire ruimtes 

en de keuken.  

9. Er wordt van de huurder verwacht 

actief mee te helpen het terrein 

proper te houden, en het groen in eer 

te houden.  

10. Bij vertrek wordt grondig gepoetst en 

op orde gezet.  

11. Op muren, deuren en houtwerk 

worden geen vijzen, nagels, 

duimspijkers of kleefband 

aangebracht. Verwijderings- of 

herstellingskosten zullen aangerekend 

worden. 

12. Bijkomende schoonmaakkosten zijn er 

niet, tenzij de huurder extra diensten 

vraagt of veroorzaakt voor 

schoonmaak. Deze kosten worden 

aangerekend zoals bepaald in de 

Algemene Huurvoorwaarden. 

13. Dieren zijn niet toegelaten. 
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Veiligheid  
14. Auto’s en ander gemotoriseerd 

verkeer zijn niet toegelaten op het 

terrein. Enkel bij aankomst en vertrek 

is laden en lossen toegelaten op het 

asfalt. Tijdens de huur dient laden en 

lossen te gebeuren via de 

toegangsweg naar de berging. Er is 

voldoende parkeergelegenheid op de 

aanliggende parking. 

15. Het is ten strengste verboden om 

binnen te roken zoals bepaald door 

de wet van 22 december 2009. In alle 

ruimtes hangen rookdetectors. 

16. Bivakhuis De Havik neemt deel aan 

Generatie Rookvrij. We roepen op om 

enkel op het terras achter het lokaal 

te roken. Enkel daar zijn asbakken 

voorzien. 

17. Er zijn in de PVZ en de grote lokalen 

op de eerste verdieping vluchtdeuren 

(nooduitgangen) voorzien. Alle 

uitgangen moeten steeds vrij blijven. 

De vluchtdeuren op de eerste 

verdieping mogen enkel bij brand 

gebruikt mogen worden. Het openen 

van deze deuren activeert het 

brandalarm.  

18. Het is verboden het dak te betreden, 

inclusief het gedeelte binnen de 

balustrade, wegens het risico op 

beschadiging van de dakbedekking. 

Enkel in geval van nood mag het dak 

gebruikt worden als vluchtweg naar 

de brandladder. Misbruik van dak en 

ladder vallen volledig onder de 

verantwoordelijkheid van de huurder. 

De ruimte onder de brandladder moet 

steeds vrij blijven. 

19. Misbruik van brandblussers, -ladder of 

-detectiesysteem wordt met 125 EUR 

per geval aangerekend bovenop de 

vergoeding van schade. Eventuele 

kosten verbonden aan een onnodige 

interventie vanwege de bevoegde 

brandweerdienst worden 

doorgerekend aan de veroorzakende 

huurder. 

20. Frituren is niet toegelaten. 

21. Slaaptenten plaatsen op het terrein is 

niet toegelaten. 

22. Kampvuren en vuurkorven zijn niet 

toegelaten. 

23. Balspelen zijn niet toegelaten op het 

asfalt dat ingesloten is door het 

gebouw of onder het afdak om 

beschadigingen aan het 

lichtdoorlatende deel van het dak te 

vermijden. 

 

Afval 
24. Afval moet gesorteerd worden in 

PMD, glas, papier&karton- en 

restfracties in de desbetreffende 

containers. Groenten en fruit mag bij 

de restfractie.  De huurder moet 

ander afval zoals KGA, tuinafval, 

(frituur)olie en batterijen meenemen 

bij vertrek.  De sorteerrichtlijnen 

hangen op in de berging.  

25. De planning voor de leging van de 

afvalcontainers is beschikbaar in de 

berging. De huurder is 

verantwoordelijk om tijdens de 

huurperiode de afvalcontainers op de 

aangeduide datum naar de straatkant 

te verplaatsen voor leging.  

26. De kosten voor PMD-, glas-, 

papier&karton- en restafval worden 

aangerekend in de eindafrekening aan 

de geldende ophaalprijzen. 

 

 

 

 

http://www.generatierookvrij.be/

