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H U I S R E G L E M E N T  

1  Bij aankomst. Gebruik. Algemeen. 

2  Veiligheid. Huisvuil. 

2 Vertrek 

Bij aankomst: 
 

➢ Het afgesproken uur van aankomst moet 

gerespecteerd worden. 

➢  De waarborgsom bedraagt 500 euro voor een 

weekend. De waarborg moet overgeschreven 

worden op de rekening van de VZW Jeugd Niel bij 

As. 

➢ De inventaris van het aanwezige materiaal wordt 

gecontroleerd. 

➢ De toestand van de lokalen wordt opgenomen. 

➢ De meterstanden van de nutsvoorzieningen 

worden opgenomen. (elektriciteit, water, gas) 

➢ De sleutels worden overhandigd. 

➢ De huisverantwoordelijke geeft de nodige uitleg 

over afval, verwarming, gebruik van de lokalen 

enz. 

Gebruik: 
 

➢ De huisverantwoordelijke mag te allen tijde de 

lokalen betreden. 

➢ Alle gerief heeft slechts één bestemming. 

Diepvries en koelkast mogen niet verplaatst 

worden. 

➢ Tafels en stoelen nooit buiten plaatsen. 

➢ Bedden en matrassen niet verplaatsen. 

➢ Het gebruik van een laken als matrasbeschermer 

is verplicht. 

➢ In de speelweide mag er niet gegraven worden, 

ook niet rond de tenten. 

➢ Dagelijks de lokalen poetsen met zeep. 

➢ Toiletten en douches dagelijks kuisen. Geen 

ontstopper gebruiken. Hygiënisch verband in de 

daarvoor bestemde bakjes. 

Algemeen: 
➢ Gedraagt U behoorlijk. 

➢ Respecteer de nachtrust van 22.00 tot 8.00 h. 

➢ Respecteer de natuur en de eigendom van 

anderen. 

➢ U mag gebruik maken van het speelbos, vraag 

aan de huisverantwoordelijke. 

➢ Zorg steeds voor orde in de lokalen en op het 

terrein. 

➢ Schrijf niet op deuren en muren. 

➢ Sla geen nagels of duimspijkers in muren, 

plafonds of houtwerk. 

➢ Kleef niets op deuren, muren of ander materiaal. 

➢ Maak van de bivakplaats geen discotheek. 

Meegebrachte geluidsinstallaties mogen enkel 

binnen in het gebouw gebruikt worden. 



September 2018 Huisreglement Weekends VZW Jeugd Niel bij As De Dries  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veiligheid: 
➢ Verken het gebouw. 

➢ In alle lokalen is het verboden te roken. 

➢ Open vuur is verboden. 

➢ Kampvuur is toegelaten, de huisverantwoordelijke duidt de kampvuurplaats aan. 

➢ Het is verboden aan de installaties van gas, elektriciteit, water, verwarming … te prutsen. 

➢ De brandslang dient enkel voor te blussen, niet voor andere doeleinden. 

➢ Het gebruik van een brandblusser moet verantwoord worden. Ook het verwijderen van de verzegeling. 

➢ Verken met de kampeerders de evacuatiewegen, houdt deze vrij. Plaats geen voorwerpen in de gang of de 

uitgangen. Houdt de toegang tot de lokalen vrij, parkeer de auto’s op de voorziene parking. 

➢ Leden van de brandweer of federale politie krijgen op eenvoudig verzoek steeds toegang tot de lokalen. 

➢ Gebruik geen producten die een brand- of ontploffingsgevaar inhouden. 

➢ Gebruik nooit kaarsen, fakkels e.d. als hulp- of feestverlichting. 

➢ Bij afwezigheid worden de lokalen steeds afgesloten. 

➢ Bespreek het reglement en ook de instructies in geval van brand met de leidingploeg en zelfs met de ganse 

groep. 

Huisvuil: 
➢ Volg steeds de instructies op van de verantwoordelijke. 

➢ Het huisvuil dient U te deponeren in de containers, het huisvuil wordt steeds verzameld in vuilzakken. 

➢ Denk aan ons milieu: sorteren is denken aan onze toekomst. Glas, PMD, papier en karton… 

Vertrek: 
➢ Het uur moet stipt gerespecteerd worden. Vertrekuur = 12.00 h. Eventueel later vertrek moet op voorhand 

afgesproken worden met de huisverantwoordelijke. Alles moet tijdig opgekuist zijn. Indien het afgesproken  

tijdstip overschreden wordt, dient er een supplement = 100 euro betaald te worden. 

➢ Voor het vertrek: 

❖ Wordt de speelweide en de omgeving van het huis netjes opgeruimd. 

❖ Worden alle lokalen grondig gekuist met zeep en water (is er slecht gepoetst, wordt er op uw kosten na 

gepoetst). 

❖ Wordt alle gerief afgewassen en op zijn plaats gelegd. 

❖ Wordt de koelkast en diepvriezer leeggemaakt, eventuele onzuiverheden worden gekuist. 

❖ Wordt de inventaris en de staat van de lokalen gecontroleerd. 

❖ Worden de meterstanden van gas, elektriciteit en water genoteerd en verrekend. 

❖ Wordt het verbruik en de eventuele schade bepaald. (wordt afgehouden van uw waarborg en het verschil 

wordt op uw rekening gestort) 

❖ Worden de sleutels teruggegeven. 

Bij niet naleving van het huishoudelijk reglement, wordt de waarborg geheel of gedeeltelijk ingehouden. 


