
Huishoudreglement
Scouts Sint-Bernadette



Gedragsregels:

❖ De huurder dient er rekening mee te houden geen uitzonderlijk nachtlawaai
(+80dB) te veroorzaken tussen 22.00u en 06.00u. om burenhinder te
voorkomen. Feesten gebeurt met ramen en deuren toe.

❖ De huurder houdt zich aan het algemene rookverbod in het hele gebouw.
Sigarettenpeuken buiten dienen opgeruimd te worden! Gebruik de
wandasbakken aub.

❖ De koer (parking naast de scouts) mag alleen gebruikt worden als de poort open
is om te lossen en te laden, dit is geen eigendom van Scouts Sint-Bernadette!
Deze poort wordt vaak gesloten door de eigenaar als je auto er dan nog opstaat
kan je er niet meer uit, dit is op eigen risico!

❖ Huisdieren zijn in principe niet toegelaten in het gebouw. Graag eerst overleg
met de verantwoordelijke.

❖ Een kampvuur is alleen toegestaan in de vuurkorf, je kan hout vinden naast het
MK. Het is ten strengste verboden iets anders dan hout op te branden.

❖ Het is verboden om over het grasveld te rijden, te parkeren of te laden en te
lossen.

❖ Het is ten stelligste verboden om putten te graven of andere beschadigingen toe
brengen aan het grasplein.

❖ De huurder verbindt er zich toe de gehuurde faciliteiten te behandelen als een
'goede huisvader'.

❖ De alarminstallatie, alsook alle inrichtingen om de brandveiligheid te bevorderen
(zoals pompen op deuren, rookluik e.d.) dienen tijdens de verhuurperiode in de
originele staat gehouden te worden.

❖ Het opzetten van tenten is verboden indien dit niet op voorhand is afgesproken.

❖ De huurverantwoordelijke, leiding en leden van de vzw mogen op elk moment
controle in het lokaal uitoefenen.

❖ Lees zeker nog eens het huurcontract na en de puntjes Boetes, Afvalverwerking
en Opkuisen in dit document.



Opkuis:

Aan het einde van de huurperiode wordt het lokaal in zijn oorspronkelijke staat
achtergelaten, d.w.z. :

❖ Het lokaal worden geveegd en gedweild.

❖ Het sanitaire gedeelte (wasbak, toiletten en douches) wordt grondig
gereinigd.

❖ De keuken wordt grondig gereinigd en alles moet terug op zijn plaats.
Vergeet zeker niet het servies terug in de kast te leggen in het
welpenlokaal (lokaal rechts van de keuken)

❖ Etensresten worden meegenomen tenzij anders vermeld.

❖ Het grasveld en de koer dient proper achtergelaten te worden.

❖ Het meubilair en het materiaal worden op hun oorspronkelijke plaats
teruggezet.( Bij het inchecken wordt een document overhandigt met
foto’s waar de locatie van het materiaal en meubilair duidelijk zichtbaar
is)

Indien de opkuis niet voldoet aan de afspraken kunnen volgende boetes worden
aangerekend:

❖ Grasveld niet proper: € 50

❖ Koer niet proper € 50

❖ Vuurkorf niet proper (indien hij proper was bij het inchecken): € 50

❖ Gebouw niet proper: € 50



Afvalverwerking:

Alle vuilnis dient gedeponeerd en gesorteerd te worden in de daartoe voorziene
afvalzakken (bij het aanvang van verhuur krijg je 2 vuilzakken):

❖ Restafval: de zwarte vuilzakken

❖ PMD: De blauwe afvalzakken

❖ Vuilzakken die vol zijn worden in de gang/deur nieuwbouw geplaatst, bij het
uitchecken worden deze gecontroleerd om dan in de grote container te worden
gedeponeerd.

❖ Indien je zelf extra vuilzakken koopt hoeven dit geen van de gemeente te zijn!

Glas dient zelf meegenomen te worden, indien dit niet het geval is wordt er een boete
van € 50 gegeven. Indien je wenst kan je het glas altijd deponeren in de
dichtstbijzijnde glasbol:

❖ Dorp-Oost 42, 9080 Lochristi (dichtbij Colruyt Lochristi)

Frituurolie moet ook zelf meegenomen worden, ook hierop staat een boete van € 50.

Bij het niet sorteren van het afval wordt een boete van € 50 aangerekend.

Sorteerregels PMD:



Boetes:

❖ De huurder wordt verondersteld Villa Bernadette en diens omliggende terreinen correct
en degelijk achter te laten. We benadrukken hierbij het belang van de netheid van de
stenen koer. Voor elke infractie aan één van deze drie faciliteiten (gebouw – terrein –
koer) is de verhuurder gemachtigd om € 50 af te houden van de waarborg.

❖ De huurder verbindt er zich toe al zijn afval te sorteren en te deponeren in de daartoe
voorziene vuilniszakken, die de verhuurder ter beschikking stelt aan de huurder. De
vuilniszakken en ander afval worden aan de deur van de nieuwbouw geplaatst en samen
met de verhuurder in de container gegooid. Bij overtreding kan de verhuurder de
huurder verplichten het niet-gesorteerde afval alsnog te sorteren en kan een bedrag van
€ 50 van de waarborg worden ingehouden.

❖ Glas en frituurolie dienen meegenomen te worden door de huurder.  In het geval dat de
huurder dit achterlaat, is de verhuurder gemachtigd € 50 af te houden van de
waarborg.

❖ Het is verboden om over het grasveld te rijden, te parkeren of te laden en te lossen.
Voor dit laatstgenoemde kan de huurder hiervoor de stenen koer gebruiken, indien de
toegangspoort geopend is. Bij overtreding hiervan kan de verhuurder de huurder
verplichten om het voertuig te verplaatsen en kan een bedrag van € 50 van de waarborg
worden ingehouden per voertuig.

❖ Het is ten stelligste verboden om putten te graven of andere beschadigingen toe
brengen aan het grasplein. Hierbij hoort ook het opzetten van tenten. Bij overtreding
kan een bedrag van € 50 per put/beschadiging/tent van de waarborg afgehouden
worden.

❖ De huurder kan enkel een kampvuur maken op de daartoe voorziene plaats op het
terrein (vuurpan). Het is ten strengste verboden iets anders dan hout op te branden. Bij
overtreding kan de verhuurder eveneens een bedrag van € 50 van de waarborg
afhouden.

❖ De huurder houdt zich aan het algemene rookverbod in het hele gebouw. Bij
overtreding kan een bedrag van € 50 van de waarborg afgehouden worden.

❖ De huurder dient er rekening mee te houden geen uitzonderlijk lawaai (+80dB) te
veroorzaken tussen 22.00u en 06.00u. om burenhinder te voorkomen. Bij een
vastgestelde infractie of klacht van een buurtbewoner kan de verhuurder een bedrag
van € 100 van de waarborg inhouden.



Technische hulp:

Chauffages:

In elk lokaal is er een rode knop aanwezig wanneer deze wordt ingedrukt zal de
chauffage(s) in dat lokaal aangaan voor een half uur.

Brandalarm werking :

Mocht het alarm afgaan, dan neem je de rode sleutel die aan de ketting hangt en
steek je die in de alarmcentrale, draai vervolgens naar stand ‘1’. Dan druk je op
de knop ‘reset’ of ‘stop zoemer’. Je kan alleen maar resetten als de oorzaak van
het brandalarm weg is. Met stop zoemer kan je het geluid uitzetten. Het kan zijn
dat het rookluik automatisch open gaat, Die sluit je terug door op de rode knop
te drukken in het klein rood bakje naast de alarmcentrale. mocht dit niet lukken
bel gerust naar de technisch verantwoordelijke (zie contact).

Fornuis:

Branders: knop indrukken, naar links draaien tot op het vonkje, met een
aansteker de waakvlam aansteken en +-20 seconden inhouden. Als de
waakvlam blijft branden bij het loslaten van de draaiknop dan draai je
vervolgens (zonder de knop in te drukken) naar links. Om de brander terug uit
te doen draai je de knop helemaal terug naar rechts.

Oven: Zelfde principe als de brander, hierbij kan je met de knop van de oven zelf
een vonk genereren om de waakvlam van de oven aan te steken.



Omgeving:

❖ Bossen
➢ La Sapinière: minder dan 5 minuten wandelen
➢ Bos Slotendries: 15 minuten wandelen

❖ Grasvelden (niet in eigen beheer, openbare velden)
➢ 1 groot grasveld met oa. een voetbalveld: net voorbij La Sapinière, 5

minuten wandelen
➢ 1 grasveld: 75/100 meter naast onze terreinen

❖ Zwembaden
➢ Sport en Recreatiepark Rozenbroeken: 10 minuten fietsen (bus 17/18

vanaf Gent-Dampoort) (subtropisch zwembad), te voet 25 minuten

❖ Boodschappen
➢ Slagerij-Traiteur Van Tomme: 10 minuten wandelen
➢ Bakkerij Fré: 4 minuten wandelen
➢ Broodhemel: 2 minuten met de wagen
➢ 't Bernadetje Kruidenierszaak: 4 minuten wandelen
➢ Proxy Delhaize: 5 minuten wandelen (open op zondag tot 20u!)
➢ Carrefour Hypermarkt: 5 minuten met de wagen
➢ Colruyt Sint-Amandsberg: 10 minuten met de wagen
➢ Aldi: 10 minuten met de wagen
➢ Carrefour Express: 4 minuten met de wagen

❖ Varia
➢ Krantenwinkel La Gazetta: 2 minuten wandelen
➢ Frituur Patat: 10 minuten wandelen
➢ Snack Ozi: 2 minuten wandelen
➢ Pitta Layle: 10 minuten wandelen
➢ Pizza.be (veel mogelijkheden)

❖ Recreatie
➢ Blaarmeersen: bus lijn 6/9/38/39 of 20 minuten met de wagen
➢ Puyenbroeck: 30 minuten met de wagen (zeer mooie fietsroute naar

Wachtebeke)



WIFI:

Gebruikersnaam: Verhuur
Wachtwoord: verhuur9876

Contact:

Jakob (Technische ploeg): +32474539600  (Technische vragen)
Joke: +32492316039
Tibo: +32492609192

Je kan ons ook steeds bereiken op het volgende e-mailadres:
verhuur@sintbernadette.be


