
CHIRO BOOISCHOT-TER LAEKEN 2022 CJT KAMPHUIS 
 

HUISREGELS  
Afval 

PMD:  
Je ontvangt 10 PMD zakken! De volle zakken (ook die van de vorige kampgroep) zet je vooraan aan het straatje de 
avond voor de gemeentelijke ophaling (zie afvalkalender). Extra PMD zakken kan je zelf aankopen of bij ons voor 
0,50 euro/stuk. 
GFT:  
Er zijn 2 GFT-bakken van 140 l ter beschikking, die elke week worden opgehaald op vrijdag. De kampgroep zet 
deze GFT-bakken dus op donderdagavond buiten. En brengt deze de dag erop leeg weer naar de bivakplaats 
Restafval:  
Je beschikt over 1 container van 1100 l voor al het afval dat je niet in de vorige 2 stromen kwijt kan. Deze wordt 
elke week opgehaald op dinsdag. De kampgroep zet deze RESTAFVAL-container dus buiten op maandagavond en 
brengt deze de dag erop leeg weer naar de bivakplaats.  
Afvalwater: 
Dit kan weggegoten worden in de gootsteen aan de achterkant van keuken en refter. De filterrooster dient 
afvalvrij gemaakt te worden. De septische put onder het terras aan de keuken en de opvangputten voor de 
deuren van de lokalen mogen in geen geval gebruikt worden als afval(water)put. 
Papier en glas  
Moet gesorteerd worden. Deze zaken moeten door de groep zelf naar het gemeentelijk containerpark worden 
gebracht. Hiervoor ontvang je een containerparkkaart in bruikleen tijdens je bivak. De minimale kost van het afval 
(150 euro) blijft echter wel verrekend.  
Glas kan ook gebracht worden naar de glasbol in de Schavotstraat,Sleutelbaan of Haltestraat. 

Inventaris 
Begin van de kampperiode ontvangt de huurder een lijst van het aanwezige keukenmateriaal. Tekorten of schade 
op het einde van de kampperiode worden aangerekend. 

Kampterrein 
Er mag na 22u00 en voor 09.00u géén lawaai meer gemaakt worden, dit uit respect voor de omwonenden. De 
boxen moeten gericht zijn naar het bos, niet naar de straatkant. 
Tenten mogen enkel gezet worden op de aangewezen plaats. Ook partytenten worden hier ook bij gerekend. 
Er worden geen putten gegraven op het domein. 
Kampvuur wordt enkel gehouden in de daarvoor beschikbare vuurkuil. Dit moet bij het vertrek opgebrand zijn. Er 
mag enkel hout, papier en karton gebruikt worden om op te stoken. Overschot van hout, papier en karton 
moeten rond het kampvuur verwijderd of meegenomen worden.  

Gebouwen 
Geen plakband gebruiken op de ramen of deuren of verwarming. Beschadiging wordt aangerekend.  
Elk lokaal moet netjes achtergelaten worden en met water en zeep gepoetst zijn. (zie poetslijst) 

Toegang tot binnenkoer 
De blauwe Chiropoort mag enkel gebruikt worden voor (grote) leveringen aan de keuken wanneer men met een 
wagen op de binnenkoer moet zijn. Op andere momenten dient de poort gesloten en vast te zijn. De gebruikelijke 
toegang tot de binnenkoer is (te voet) via de tunnel onder de polyvalente zaal. 

Toegang tot het bos Hof ter Laken 
     Zie kaart Hof ter Laken 
Afsluiting kampperiode 
     11u: start controle opkuis 
     12u: kampplaats opgekuist en kampterreinen verlaten 
 
Ondergetekende, …………………………………………………………………………………………………………verklaart de huisregels 
ontvangen te hebben. De huisregels niet respecteren wordt beboet. 
 
handtekening en datum: 
verantwoordelijke verhuur     verantwoordelijke huurder 


