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Groep : 

 

Verblijfperiode : 
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JOE ENGLISH 

 
1. Bij het begin van de kampperiode dient de huurder een lijst met alle deelnemers (naam, leeftijd) 

op voorhand door te mailen.  

 

2. Door het betalen van de waarborg en het ondertekenen van het huishoudelijk reglement verklaart 

de huurder zich akkoord dat het huis in goede en propere staat werd gehuurd. Hij dient deze dan 

ook in deze staat terug te verlaten. 

Bij het openen van de lokalen worden alle materialen nagekeken aan de hand van een inventaris. 

De laatste dag worden zowel het huis als het materiaal opnieuw nagekeken met de 

groepsverantwoordelijke. 

 

3. Bij schade aan het huis en voor de opkuis zijn alle kosten ten laste van de huurder. Schade dient 

onmiddellijk en spontaan aan de verantwoordelijke verhuurder gemeld te worden. 

 

4. Ingeval de loding van de brandblusapparaten niet intact is gebleven, zal er 50€ per 

brandblusapparaat aangerekend worden voor herstelling van het defecte apparaat. 

 

5. De huurder dient verzekerd te zijn voor schade toegebracht aan derden. 

 

6. Op het einde van zijn verblijf worden alle energiekosten (electriciteit, water, gas), en eventuele 

andere kosten berekend. Die zullen afgehouden worden van de waarborg en het saldo zal binnen 

de 10 werkdagen teruggestort worden. 

 

7. Het is verboden om ruiltochten of allerhande verkopen te organiseren in de buurt, en bij 

uitbreiding in de gehele gemeente Destelbergen-Heusden. 

 

8. Het kamphuis mag enkel gebruikt worden voor sociaal-toeristische activiteiten. Als blijkt dat de 

huur dient voor een feest of dergelijke, zonder toestemming van de verantwoordelijke verhuurder, 

dan is deze laatste gemachtigd om de huurder op staande voet aan de deur te zetten, met inhouding 

van de waarborg. Bovendien kan de betaalde huurprijs niet teruggevorderd worden. 

Wij willen jullie erop wijzen dat alcoholgebruik onder de 16 jaar verboden is. 

 

9. In het gehele kamphuis geldt een totaal rookverbod, zowel in de slaapzalen, als in de dagzalen. 

Omwille van hygiënische redenen is het eveneens verboden te roken in de keuken en de sanitaire 

ruimtes. Er mogen enkel overnachtingen plaatsvinden in de aangeduide vertrekken en het 

voorgeschreven aantal deelnemers mag niet overschreden worden, dit in het kader van de 

brandveiligheid. 

 

10. Er mogen geen nagels, spijkers of nietjes in de muren geslagen worden. Enkel het gebruik van 

plakband is toegelaten. 

 

11. Het maken van een kampvuur is niet toegestaan, tenzij er vooraf toestemming verleend wordt 

door het lokaal bestuur, de politie en / of brandweer. De verantwoordelijke verhuurder zal een 

officieel document vragen bij het openen van de lokalen. Een nachtspel (na 22 u.) wordt enkel 
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toegestaan mits toestemming van het lokaal bestuur én de politie. Beide activiteiten kunnen 

aangevraagd worden via info@destelbergen.be.  

 

 

12. De laatste jaren is er regelmatig overlast geweest voor de buren van de lokalen. Er is 

politietoezicht op de naleving van geluidsoverlast en het respecteren van de nachtrust. Het is 

verboden om tussen 22 uur en 7 uur activiteiten te organiseren in het dorpscentrum en de 

omgeving van het kamphuis, die lawaaihinder kunnen veroorzaken. Het is eveneens verboden 

een  muziekinstallatie  te laten spelen (noch binnen noch buiten) . In geval van een eerste klacht 

van geluidsoverlast zal de waarborg worden ingehouden. Overtredingen die overlast bij de buren 

veroorzaken, hebben bij een 2e overtreding tot gevolg dat de groep ONMIDDELLIJK het terrein 

dient te verlaten. Ook de politie kan besluiten om een PV op te maken met boetes tot gevolg. 

 

13. Alle afval wordt vooraf gescheiden verzameld in de keuken, gebruik daartoe een doos of  zak 

vooraleer buiten in de daartoe bestemde container of zak te werpen (zie voor sortering : 

muurkalender "Afval"). Er kunnen enkel grijze vuilniszakken gebruikt worden voor restafval én 

blauwe voor PMD. 

 

14. Het afgesproken uur van aankomst en vertrek dient gerespecteerd te worden, tenzij anders 

overeengekomen. Het openen/sluiten gebeurt met de verantwoordelijke van de groep.  

 

15. Bij het vertrek moeten alle ruimtes gedweild zijn. Dweilen uitspoelen en te drogen hangen ! 

Indien wordt vastgesteld dat de ruimtes niet in onderhouden zijn zoals afgesproken en 

hierdoor het vertrekuur niet gerespecteerd kan worden, dan wordt de gehele waarborg 

ingehouden. 

 

 

. 

 

 

De huurder       de verhuurder 
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