
 

 

 

 

HUISREGLEMENT 

Laatst aangepast 1 september 2022 

 

• Onderverhuur is verboden; 

• Bij aankomst bezorgt de huurder de verhuurder een aanwezigheidslijst 

(naam en adres) in drievoud (= tijdelijke verblijfsvergunning); 

• Bij boeking dient een voorschot ter waarde van 50% van de totale 

huurprijs onmiddellijk overgemaakt te worden op onze bankrekening 

(BE39 7330 3271 7019). Twee weken voor aankomst dient het resterende 

bedrag samen met een waarborg (€ 500,00) overgemaakt te worden op 

onze rekening. Wij werken onder geen beding met cash geld, alle 

transacties gebeuren via de bankrekening. De boeking is slechts geldig als 

de volledige huurprijs en waarborg zijn overgemaakt op onze rekening 

voordat de groep arriveert, anders vervalt de huurovereenkomst; 

• Annuleren van een 10-daags kampverblijf in de zomerperiode dient ten 

laatste 1 januari van het jaar van verblijf te gebeuren, annulering van een 

verblijf in de periode september – juni dient ten laatste 2 maanden vooraf 

te gebeuren; 

• Indien de annulering tijdig gebeurt (zie boven) krijgt de huurder de helft 

van het voorschot terug, zoniet houdt de verhuurder het volledige 

voorschot als schadevergoeding; 

• De laatste dag van de verhuurperiode overlopen de verhuurder en de 

huurder samen de gemaakte kosten (schade, extra poetswerken, verbruik 

elektriciteit, water en gas, …). Die trekken wij af van de waarborg. Het 

resterende bedrag, na afrekening van alle kosten, wordt binnen de 14 

dagen teruggestort op uw rekening; 

• Er mogen geen tenten geplaatst worden in de tuin. Iedereen slaapt 

binnen. 

• Kampvuur mag enkel in samenspraak met de plaatselijke brandweer. 

Hiervoor dient het aanvraagformulier tijdig ingediend te worden bij de 

brandweer. De richtlijnen in verband met kampvuren vind je op onze 

website www.kljeel.be/jeugdlokalen . Vragen hierover kan je steeds richten 

aan Nicky Van den Borne (nickyvandenborne@hotmail.com); 

• Elke groep heeft recht op één kampvuur gedurende de gehuurde 

kampperiode; 
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• Er mag enkel zuiver hout gebruikt worden voor het maken van het 

kampvuur. Er kan hout gesprokkeld worden in het gemeentelijke 

speelbos. Het is ten strengste verboden om papier- en plasticafval op te 

stoken; 

• Bij het afronden van het kampvuur moet het vuur volledig gedoofd 

worden; 

• Het is ten strengste verboden op een andere dag dan aangevraagd een 

kampvuur te organiseren; 

• Houd u strikt aan de voorwaarden van de brandbeveiliging, hygiëne en 

geluidshinder; 

• Er geldt een algemeen rookverbod in de lokalen; 

• Houd iedere doorgang en uitgang vrij; 

• Respecteer het gebouw en de omgeving. U bent zelf verantwoordelijk voor 

het schoonmaken en netjes houden van het lokaal en materiaal. Sanitair 

en keuken moeten dagelijks grondig gepoetst worden. Aan het einde van 

het verblijft wordt het gebouw in zijn oorspronkelijke staat achtergelaten 

en zorgt u dat de lokalen en het terrein schoongemaakt worden. Indien 

het lokaal niet proper wordt achtergelaten, brengen wij de kosten van het 

poetsen in rekening; 

• Er wordt geen plakband aangebracht op ramen, deuren of andere 

materialen waarop plakband sporen kan nalaten. Er worden nergens 

nagels, spijkers of nietjes aangebracht; 

• Onze buren zijn onze (en ook uw tijdelijke) partners. Respecteer de 

rust van de buren: muziek kan (en mag) op onze kampplaats op een 

aanvaardbaar niveau afgespeeld worden vanaf 8u00 tot 20u00, 

weggericht van de aanpalende tuinen. Het is niet toegelaten om de ganse 

dag muziek af te spelen op het kampterrein. Kampdansen, opstaan 

rituelen en muziek nodig tijdens activiteiten kunnen wel; 

• Na 22u00 is er stilte in en rond de lokalen. Respecteer de avond- en 

nachtrust van de buurt en je eigen groep; 

• Het is verboden versterkende geluidsinstallaties of boxen te 

gebruiken. Deze worden bij overtreding in beslag genomen door de 

wijkagent; 

• Bij herhaaldelijke klachten kan de politie overgaan tot het opmaken van 

een PV met boetes tot gevolg; 

• Er zijn geen bedden, matrassen, kussens of dekens voorzien, daarvoor 

bent u zelf verantwoordelijk; 

• Bestek, borden, potten, pannen, handdoeken voor de vaat, toiletpapier, 

afwasmiddel en poetsproducten dient de groep zelf mee te brengen. Klein 

keukenmateriaal is wel aanwezig; 

• De vloer in het gebouw dienst steeds gekuist te worden met de vloerzeep 

die zelf te voorzien is; 



 

• We vragen om het afval zo strikt mogelijk te sorteren volgens 

onderstaande regels: 

o PMD hoort in de blauwe PMD-zak. De huurder mag zelf PMD-zakken 

voorzien, indien de huurder opteert in de lokalen zakken te kopen, wordt 

hiervoor 1 EUR/zak aangerekend. 

o Restafval dient verzameld te worden in gewone vuilzakken. De huurder 

zorgt zelf voor grijze zakken. De volle zakken dienen naast de 

restafvalcontainer geplaatst te worden. Per volle zak die via de 

restafvalcontainer afgevoerd wordt, brengt de verhuurder 2 EUR in 

rekening. Een volle container rekenen we voor 40 EUR aan. 

o Alle groenafval gaat in de groencontainer. Het is ten strengste verboden 

groenafval en resten van eten te dumpen of begraven op de terreinen. 

Voor elke begonnen container wordt 15 EUR aangerekend. 

o De huurder verbindt zich ertoe de plaats rond de afvalcontainers net en 

proper te houden. 

o Bij het afsluiten van de verhuur zal de verhuurder controleren of alles 

volgens de regels gesorteerd is. Indien dit niet zo is, dient de huurder voor 

vertrek het afval opnieuw te sorteren. 

o De huurder verwijdert zelf PMD, glas, papier en karton. Dit afval dient 

afgevoerd te worden naar het containerpark van Ravels. De verhuurder 

stelt hiervoor een kaart ter beschikking die toegang verleent tot het 

containerpark. Bij verlies of diefstal wordt er een boete van 100 EUR 

aangerekend. Meer informatie over en de openingsuren van het 

containerpark in Ravels (Moleneinde 26, 2380 Ravels) vind je in onze 

informatiemap of op www.kljeel.be/jeugdlokalen.  

• Voor het gebruik van de jeugdlokalen wordt alle materiaal nagekeken. 

Opgemerkte schade wordt onmiddellijk aan de huisverantwoordelijke 

gemeld. Eventuele schade wordt afgehouden van de waarborg; 

• De verhuurder mag op elk moment de kampplaats betreden; 

• Indien de lokalen niet netjes en proper achtergelaten worden of indien er 

sprake is van diefstal, vandalisme of andere schade, zullen wij deze kosten 

volledig verhalen op de huurder. Deze zullen in mindering gebracht 

worden met de waarborg; 

• De verhuurprijzen vind je op onze website www.kljeel.be/jeugdlokalen . 

Jeugdverenigingen betalen de basisprijs, alle andere verenigingen betalen 

een toelage van 25%.; 

• Door jeugdverenigingen kan er vanaf 1 januari 3 jaar voorafgaand aan het 

kampjaar geboekt worden, voor alle andere verenigingen is dit 2 jaar. 

• De speelplaats van de nabijgelegen school kan niet gebruikt worden.; 
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