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De huurders van de lokalen en terreinen van VZW Bouw Oskaarke dienen zich te houden 
aan de hieronder volgende bepalingen. Alle deelnemers aan het weekend worden door 
de verantwoordelijke verhuurder op de hoogte gebracht van dit reglement zodat 
niemand zich kan beroepen op onwetendheid. 

 

1. Bij aankomst van de huurders worden deze door de verantwoordelijke rondgeleid. De 
staat van het terrein en het gebouw worden gecontroleerd samen met een 
inventarisstaat. Bij opmerkingen worden deze staten aangevuld. Hetzelfde wordt 
overgedaan bij het vertrek van de huurders. 
 

2. Keukenhanddoeken en dweils worden niet voorzien door de verhuurders. 
 

3. Bij gebruik van de koffiemachine wordt de koffie (Grootmoeders koffie) bij de 
verhuurder aangekocht (€5 per thermos aankoopprijs, melk en suiker incl.) 
 

4. Bij het overhandigen van de sleutel wordt een lijst met alle deelnemers aan het 
weekend overhandigd aan de verhuurder.  

 
Belangrijk:  
Er mogen maximum 36 personen overnachten in de gebouwen (12 per slaapzaal) ! 
Bij gebruik van extra tenten op het terrein worden maximum 45 personen 
toegelaten. 
 

5. Tijdens het verhuur gemaakte schade of verlies wordt spontaan aan de 
verantwoordelijke gemeld. Iedere schade en verlies wordt volledig door de huurders 
gedragen. 
 

6. Bij vertrek van de huurders zijn de lokalen en terreinen in een nette staat. Afval 
wordt correct gesorteerd en op de daartoe voorziene plaats gezet. Afval dat niet in de 
restafval- of PMD-zak mag wordt door de verhuurder meegenomen. Restafval- en 
PMD-zakken worden aangekocht bij de verhuurder aan de aankoopprijzen/zak. 
 

7. De verantwoordelijken van de VZW mogen ten allen tijde de lokalen en terreinen 
betreden. 
 

8. Het gedrag van de huurders mag niet hinderlijk zijn voor de omwonenden. Het is 
verboden ruiltochten en dergelijke te organiseren. 
 

9. De omliggende landerijen en eigendommen mogen in geen geval betreden worden. 
 

10. Beplantingen mogen niet beschadigd worden. Klim niet over de afsluitingen maar 
gebruik de voorziene doorgangen. 

 
11. Het is verboden met voertuigen het grasveld te betreden. 

 
12. Er worden geen putten of grachten in het terrein gegraven. 
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13. Er mogen geen nagels of duimspijkers in muren of deuren aangebracht worden. Er 
mag niet geschreven of geschilderd worden op muren, deuren en vensters. Alsook 
geen plakband op deuren en ramen. 
 

14. Brandveiligheid. 
14.1. Het is ten strengste verboden te roken in de lokalen. 
14.2. Alle uitgangen en nooduitgangen moeten vrijgehouden worden. 
14.3. De groepsverantwoordelijke dient contact op te nemen met de verhuur 

verantwoordelijke bij volgende situaties: 
- Bij brandalarm of problemen met de rookmelders 
- Als één van de brandbestreidingsmiddelen (brandblussers, branddeken) niet 

meer in goede staat zou zijn. 
- Bij gasgeur of defect aan de gasinstallatie: gastoevoer afsluiten. 
- Bij problemen aan de elektrische installatie 
 

14.4. Huurders die zelf kooktoestellen op gas meebrengen, moeten volgende 
richtlijnen in acht nemen :  

- Het gebruik van bijkomende toestellen moet gemeld worden aan de 
verantwoordelijke van vzw chiroheem. Eventuele richtlijnen dienen 
opgevolgd, anders zal het gebruik verboden worden. 

- Het gebruik moet volgens de geldende brandveiligheidsnormen gebeuren. 
- Er mogen geen gasflessen in de lokalen geplaatst worden. Buiten opgestelde 

gasflessen moeten afgeschermd zijn van het zonlicht en beveiligd tegen 
omkantelen. 

- De huurder moet aangepaste blusmiddelen beschikbaar hebben. 
- De verantwoordelijkheid ligt bij de huurders. 

14.5. Het aansluiten van toestellen op de elektrische installatie dient op 
deskundige wijze te gebeuren: 

- De installatie mag niet overbelast worden. 
- De verantwoordelijkheid ligt bij de huurders.  

14.6. Gevaarlijke producten, door de huurder meegebracht, moeten op een 
veilige wijze worden opgeslagen. 

14.7. Het is verboden vuur te maken op plaatsen die daar niet voor voorzien 
zijn.  

15. Afvalbeheer 

15.1. Restafval 

Restafvalzakken worden voorzien de VZW Bouw Oskaarke en worden per stuk 
aangerekend (zie prijslijst). In de restafval container mogen enkel deze zakken 
worden gedeponeerd. 

15.2. PMD 

Zakken PMD worden voorzien de VZW Bouw Oskaarke en worden per stuk 
aangerekend (zie prijslijst). Deze zakken mogen inde blauwe containers worden 
gedeponeerd. 

15.3. Papier en karton 

Papier en karton mag in afgesloten dozen of in samengebonden pakketten 
gedeponeerd worden in de zwarte rolcontainer. 

15.4. Glasafval 
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Glas mag niet achtergelaten worden en moet door de verhuurder worden 
meegenomen of in de glascontainer gegooid worden. De dichtstbijzijnde 
glascontainer bevindt zich op de parking van de sporthal (zie afbeelding 
hieronder). 
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