
 

 

 

 

Huishoudelijk reglement 

 

1. De wetten die gelden in de gemeente Blankenberge of op een provinciaal domein dienen 

nageleefd te worden. 

 

2. De nachtstilte gaat in vanaf 22u. tot 8u., nachtactiviteiten kunnen doorgaan mits de nodige 

stilte en eventuele afspraken met de andere aanwezige groepen. 

 

3. Het heem is enkel toegankelijk voor de huurders van het heem tijdens hun verblijf, met 

uitzondering van de KSA – leiding en de verantwoordelijken van het heem. 

 

4. Het ganse terrein is rookvrij. Er is voorzien in een wandasbak aan de garage. 

 

5. Om de brandveiligheid optimaal te laten verlopen moeten alle uitgangen vrij gehouden 

worden. 

 

6. Kleine kampvuren worden enkel toegelaten op de voorziene plaats, met inachtneming van de 

nodige voorzorgen. 

 

7. Het is verboden om hout uit het zeebos te sprokkelen, dit op uitdrukkelijk van de provincie die 

eigenaar is van het bos. 

 

8. Tenten zijn niet toegelaten op het terrein. 

 

9. Het is verboden om de banketbanken, bankettafels en stoelen buiten te gebruiken. 

Picknickbanken zijn voorzien. 

 

10. . De lokalen en toegangspoorten worden afgesloten bij het verlaten. 

 

11. Voor vertrek de lokalen opkuisen en het terrein in orde brengen. 

 

12. Glas, frituurvet en KGA wordt naar een glascontainer gebracht of terug meegenomen.  

 

13. Afval wordt in de reglementaire vuilniszakken van de Stad Blankenberge gedeponeerd. Op de 

voorziene dag van afvalomhaling wordt het vuilnis op de daar voorziene plaats gezet. 

a. Restafval en PMD worden hierbij strikt gescheiden, indien door het verkeerd sorteren 

een boete volgt, wordt deze alsnog doorgerekend. 

b. Andere materialen worden terug meegenomen. (zie punt 11) 

 

14. Schade of tekorten aan de lokalen, terrein of keukengerief worden aangerekend en van de 

waarborg ingehouden. Voor verder gedetailleerde informatie verwijzen we naar de inventaris. 

Er worden dan ook geen nagels, vijzen, duimspijkers, tape … in of op het lokaal aangebracht. 

 

15. Auto’s mogen enkel bij het lokaal staan om te laden en te lossen, daarna worden ze verplaatst 

naar de kustbaan. 

 

Akkoord bij aankomst: 

 

Contractnummer  2022/_____ 

Naam verantwoordelijke groepering  ……………………………  

 (handtekening)  


