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Huishoudelijk reglement: 
De huurder verplicht er zich toe: 
 

- Geluidsoverlast moet vermeden worden, ook overdag. Tussen 22.00 uur en 
08.00 uur heerst absolute rust. 

- Het speelbos wordt als speelzone gebruikt. 
- Kampvuur kan 1 avond, tenzij code oranje of rood 
- Afval wordt zoveel mogelijk vermeden. Op de kampplaats wordt alles gesorteerd. 

 
- PMD: in blauwe zak sorteren. Gesloten zak aan het milieuhuisje zetten  
- ETENSRESTEN: op de mesthoop achteraan tussen de dennen 
- KARTON/PAPIER: in gesloten dozen verzamelen in het milieuhuisje 
- RESTAFVAL: in gesloten vuilzak in groene container gooien bij het milieuhuisje 
- GLAS: zelf weg te brengen; glascontainer langs de grote weg thv kerkje 
➔ Prijs per afvalsoort: 
o PMD: 0.5 cent/zak indien jullie er willen aankopen 
o Restafval: 20€ per weekend, 10€ per dag huur 
o Glas: 5 euro indien je deze niet zelf wegbrengt 
o Karton/papier: 5 euro indien niet mooi in dozen gestapeld 
 

- Om van een proper bed te genieten, is het gebruik van onderlaken en 
kussensloop verplicht. Kussens dienen jullie zelf mee te brengen. 

- Verplaatsen van de bedden is niet toegestaan omwille van de brandveiligheid, 
tenzij voor de eindschoonmaak. 

- Toiletten kunnen bij verkeerd gebruik, verstopt of stuk geraken. De huurder is zelf 
verantwoordelijk voor herstelling of ontstoppen. 

- Tafels, stoelen en banken worden niet buiten gebruikt, tenzij na overleg met de 
verhuurder. Er zijn een aantal stoelen specifiek voor gebruik buiten aanwezig. 

- Nagels, duimspijkers, plakband en andere bevestigingsmiddelen worden niet in 
muren, deuren, vensters, plafonds, … aangebracht. Er zijn voldoende 
bevestigingsplaatsen voorzien. 

- Gebruik van frietketels zonder temperatuurregelaar is verboden. 
- De radiatoren nooit volledig dichtdraaien. De thermostaat op minimum 5° laten 

staan. 
- Er mogen geen auto’s, opleggers, vrachtwagens,… op de oprit blijven staan, ivm 

de brandveiligheid. 
- Gelieve bij vertrek ook het terrein op te ruimen. Papiertjes oprapen,… 

 
 



 

  

Lutgardhof Donderslagweg 3 3670 oudsbergen 

Specifieke voorwaarden: 
 
De verhuurder legt tevens enkele specifieke voorwaarden op. De huurder verbindt zich in 
het bijzonder: 

- Geen huisdieren onder te brengen in de kampplaats 
- Niet te roken in het gebouw 
- De kampplaats is geen fuifzaal. Een DJ en overmatig drankgebruik horen hier 

niet thuis.  
- Respect voor de buren: geen toegang tot de tuinen van de buren! Indien deze 

regel wordt overtreden, wordt het verblijf meteen stopgezet.  
- De eindschoonmaak te verzorgen! 

*We hechten veel belang aan een propere kampplaats. Poetsen dient ALTIJD 
grondig te gebeuren en met water! Indien er niet of onvoldoende wordt 
gepoetst, zien we ons genoodzaakt een boete van 100 euro aan te rekenen. 
Deze boete wordt indien mogelijk afgehouden van de waarborg of de huurder 
zal moeten bijbetalen.  

- Lijst van deelnemers, leiding en kinderen moet opgemaakt worden voor aanvang 
van de huurperiode. Deze lijst wordt via mail bezorgt voor aanvang van de 
huurperiode. (lutgardhof@gmail.com) 

- Bij problemen die dringende herstelling vereisen, dient de huurder de verhuurder 
in kennis te stellen. Bij stilzwijgen van de huurder, zal de huurder de opgelopen 
schade moeten vergoeden. 

 
 
ALGEMENE REGELS 
- In elk lokaal alles afwassen met water, allesreiniger en 1 tas javel per emmer water 
- Na het poetsen moet alles droog zijn. 
- Vloeren: dweilen of schrobben, aftrekken en NADROGEN. 
KEUKEN 
- Alle toestellen afwassen 
- Dampkap zuiver maken 
- Werktafels en rekken, deuren, vensterbanken, tegelwanden… afwassen 
- Rekken op de juiste wijze vullen met kookpotten (zie foto) 
- Vloeren schrobben en nadrogen 
SANITAIR 
- Toiletten grondig reinigen 
- Pedaalemmertjes leegmaken en uitwassen 
- Zijwanden, deuren (binnen en buiten) afwassen 
- Wasbakje en grote wasbak, rekje poetsen 
- Douches: wanden en douchebak met doucheslag afwassen 
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- Vensterbanken zuiver maken 
- Vuile vlekken op muren afwassen 
- Vloer schrobben en nadrogen 
ZALEN  
- Deuren afwassen 
- Vensterbanken proper maken en met natte doek afvegen 
- Vuile vlekken op muren afwassen 
- Tafels en banken, stoelen en zetels afwassen en volgens foto’s terugzetten op de juiste plek 
- Servies kast, wit in kleine zaal: uitvegen en alle servies terugzetten zoals op de foto’s is 
aangegeven 
- Pedaalemmers (ook diegenen die in de andere plaatsen staan) leegmaken en uitwassen 
- Vloer schrobben en nadrogen 
SLAAPPLAATSEN 
- Matrassen zuiver maken (ook onder de matras kijken en afval opruimen) 
- Rekjes leegmaken  
- Vensterbanken proper maken en met natte doek afvegen 
- Eerst borstelen en vervolgens dweilen en nadrogen 
- Toilet: grondig reinigen (zie sanitair) 
- Trap : borstelen en met natte doek reinigen, ook de muur en de leuning 
AFDAK 
- Borstelen 
- Tafelbanken en banken zuiver maken 
BUITENSPEELRUIMTE 
- Volledig opruimen ( hout, stenen, spelresten ed. opruimen) 
- Vuurplaats opruimen (let op geen meubelhout met nagels en schroeven gebruiken voor het 
kampvuur) 
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Bijlage 
 

GEBRUIK KLUISJE 
 
De code ontvangen jullie bij aanvang van jullie verblijf van de toezichthouders. 
Deze code dient om de kluis te openen en te sluiten. 
 
      Om te openen:  

- voorzichtig voorklep omlaag doen 
- 4 cijfers ingeven 
- Beide knoppen aan de zijkant indrukken 
- Kluis openen 
- Sleutel uitnemen/ insteken 
- Kluis sluiten 
- Code op 0000 zetten 
- Voorklep omhoog doen 

 
Vernielen, onbruikbaar maken van de kluis, is 100 euro boete voor de huurder. 
 


