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HUISREGLEMENT 

 

ART. 1. WETGEVING 

De wetgeving, onder meer  i.v.m. de jeugdbescherming, moet zonder meer worden nageleefd, in het 

bijzonder wat het roken en het gebruik van alcohol betreft. Het is dan ook verboden te roken in de 

lokalen. 

ART. 2. AANTAL PERSONEN EN LEEFTIJD 

De leeftijd van de leden dient jonger te zijn dan 12 jaar. Het aantal personen dat van deze lokalen 

gebruik zal maken wordt vastgesteld op maximum 50 (vijftig). Dit omvat gewone leden van de groep, 

leiders/leidsters en begeleidend personeel (bv. kookploeg) inbegrepen. 

ART. 3. MEUBILAIR & MATERIAAL 

Al het meubilair en materiaal dat zich in de lokalen bevindt staat ter beschikking van de huurder. 

De huurder mag het meubilair van lokaal veranderen onder de voorwaarde dat op het einde van 

deze huurovereenkomst (bij het verlaten van de lokalen) alles terug in de oorspronkelijke lokaal 

staat. Het meubilair mag enkel buiten geplaatst worden wanneer het niet regent en mag nooit ’s 

nachts buiten blijven staan. 

Enkel en alleen in de keuken mag er worden gekookt. Het gebruik van een friteuse is verboden. Het is 

verboden om op één of andere manier het pompsysteem van de keukendeur onklaar te maken, 

immers de keukendeur moet om veiligheidsredenen steeds toe blijven. Wij dringen erop aan dat, om 

hygiënische redenen, na elk gebruik de keuken wordt opgeruimd en dagelijks de vloer met water 

wordt gepoetst. 

ART. 4. AFVAL 

Volgende afvalsoorten dienen strikt gescheiden te worden: papier en karton, glas, PMD en restafval. 

Bij niet-naleving van het degelijk sorteren van het afval wordt een boete van €100 aangerekend. 

 

ART. 5. VEILIGHEID 

Ten behoeve van de veiligheid is het gebouw voorzien van een alarmknop, een brandladder 

(achteraan) en veiligheidsstangen (aan de evacuatiedeuren op de eerste verdieping). De lokalen zijn 

uitgerust met de vereiste pictogrammen, rookdetectors en brandblusapparaten.  De alarmknop en 

brandblusapparaten mogen uitsluitend gebruikt worden in geval van nood. 

 

Het is ten strengste verboden om via de brandladder op het dak te klimmen. Het is eveneens ten 

strengste verboden om koorden te bevestigen aan de veiligheidsstangen en/of deze voor enig ander 

doel te gebruiken. 

 

De detectoren, pictogrammen en schriftelijke instructies mogen in geen geval worden beschadigd of 

verwijderd. 

ART. 6. DAKEN 

Het is de huurder ten strengste verboden de daken te betreden. 
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ART. 7. TERREIN 

Lichte voertuigen mogen het toegangspad alleen gebruiken om gedurende een korte tijd te lossen of 

te laden. In geen geval mogen de voertuigen op het terrein gestationeerd worden. 

Het is ten strengste verboden vuur te maken of vuurwerk te gebruiken op het terrein. Een 

mogelijkheid voor een kampvuur is de ‘Mollekensberg’ in Herent, al dient er hiervoor een 

toestemming gevraagd te worden bij de burgemeester. Meer informatie is beschikbaar op 

https://www.herent.be/mollekensberg  

Het terrein moet ten allen tijde intact blijven. Aldus is het o.m. ten strengste verboden om putten te 

graven of schade toe te brengen aan de aanwezige beplanting en speeltuigen. 

Op bepaalde tijdstippen kan er leiding van de thuisgroep (Scouts Gudrun-Elckerlyc) op het terrein 

komen om materiaal in- of uit te laden voor de eigen kampen. Dit wordt zoveel mogelijk beperkt en 

de groep die de lokalen huurt wordt er in de mate van het mogelijke van op de hoogte gebracht. 

Standaard worden er containers met materiaal geleverd en gelost op 25 en 26 juli, en is er een 

kuisdag voorzien op 27 juli, deze kuisdag neemt ongeveer de helft van het terrein in. Het pleintje 

bovenaan het terrein is gemeenschappelijke ruimte, het mag gebruikt worden door de huurders, 

maar kan ook door de thuisgroep of door de kerkgangers gebruikt worden. 

 

ART. 8. GELUID 

Onze lokalen zijn gelegen in een woonwijk en onze vereniging heeft een goede verstandhouding met 

de buren. De huurders worden bijgevolg verzocht om deze verstandhouding niet in diskrediet te 

brengen. Het is daarom aangeraden om geen voor-en nakamp zonder leden in onze lokalen te 

houden. Overdag dient het volume van de geluidsinstallatie beperkt te blijven.  

Vanaf 22.00 uur dient het absoluut stil te zijn. Daarom is het niet toegelaten om na 22u 

avondspelen te doen of muziek te maken. Onze lokalen zijn bedoeld voor kampen, voor feestjes 

moet je naar het centrum van Leuven. Bij niet-naleving van dit artikel wordt er per dag een boete van 

€100 aangerekend en desnoods wordt de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigd. 

De verhuurder of zijn afgevaardigde behoudt zicht het recht voor op gezette tijdstippen toezicht te 

houden.  

 

ART. 9. VERZEKERING 
 

Indien de huurder niet aangesloten is bij Scouts en Gidsen Vlaanderen, dan sluit hij voor de start van 

de huurperiode een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brand voor de hele 

huurperiode af. 

 

ART. 10. NIET-NALEVING 

De niet-naleving van één van de voorafgaande paragrafen en/of artikels kan de gehele of 

gedeeltelijke inhouding van de waarborg en desnoods de vroegtijdige beëindiging van de 

huurovereenkomst tot gevolg hebben. 

https://www.herent.be/mollekensberg
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