
Huishoudelijk Reglement

1 Aankomst 
• Gelieve het aankomstuur te respecteren en telefonisch te verwittigen indien er wijzigingen zijn.
• Bij aankomst meldt de groepsverantwoordelijke zich bij de centrumverantwoordelijke of conciërge.
• De groepsverantwoordelijk bezorgt bij aankomst de deelnemerslijst - kamerliijst.
• Sleutels van voordeur, kamers en lokalen kunnen verkregen worden. Bij verlies van een sleutel wordt er 10 

euro aangerekend.
• Standaard kunnen de kamers tijdens de week betrokken worden vanaf 12.00 uur. Voor weekendgroepen is 

de kamer de vrijdag beschikbar vanaf 17.00 uur. Het is echter altijd mogelijk dat de kamers bij aankomst nog 
niet beschikbaar zijn. Je kan steeds overleggen met de centrumverantwoordelijke waneer je over de kamers 
kan beschikken.

2 Afval
In Midwester wordt afval zo veel mogelijk gesorteerd. Je kan steeds terecht bij het personeel om te vragen waar je je 
afval kwijt kan.

3 Algemene lokalen
Er mag enkel gebruik gemaakt worden van de lokalen die je zijn toegewezen.

4 Alleengebruik
Hou er rekening mee dat er een tweede groep in huis kan aanwezig zijn. Wens je het gebouw voor jullie alleen dan 
kan dit mits de betaling van een toeslag.

5 Bedden
Het is niet toegelaten om bedden te verplaatsen.

6 Beddengoed
Het gebruik van lakens (onderlaken, kussensloop, dekbedovertrek of slaapzak) is verplicht. Lakens kunnen eventueel 
ter plaatse worden gehuurd. Ook wie een slaapzak gebruikt moet een onderlaken en kussensloop gebruiken.

7 Bezoekers
Bezoekers dienen zich steeds aan te melden. 

8 Brand
• Bij brand of brandalarm wordt het gebouw onmiddellijk verlaten. Er wordt verzameld op het volleybalterrein.
• Het opzettelijk activeren van het brandalarm, of het breken van een brandalarmglaasje wordt beboet met 25 

euro.

9 Buitenterrein
Het buitenterrein is vrij toegankelijk.
Om veiligheidsredenen vragen we om bij het graven van putten twee meter van de steunwanden te blijven.

10 Conciërge
Buiten de werkuren kan je in geval van problemen terecht bij de conciërge. De conciërgewoning bevindt zich naast 
Midwester. Er is altijd iemand te bereiken op het nummer: 058/51.92.22.

11 Dranken
In Midwester zijn er voldoende dranken aanwezig en dit aan democratische prijzen. Eigen dranken mogen niet 
worden meegbracht.
Lege flesjes worden in de juiste bakken terug geplaatst.
Dranken kunnen cash betaald worden maar worden bij voorkeur verrekend via de eindfactuur. 
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12 EHBO
Er is een beperkte EHBO koffer aanwezig. 
Er hangt een lijst met noodnummers uit aan de receptie.

13 Energie
We proberen zo weinig mogelijk energie te verspillen. Gelieve daarom op volgende zaken te letten:

• Laat geen deuren of ramen open staan als de verwarming aan ligt.
• Doof de lichten en zet de verwarming af in kamers en lokalen die niet gebruikt worden.
• Voorkom waterverspilling.

14 Handdoeken
Handdoeken, washandjes en zeep zijn niet voorhanden en dien je dus zelf mee te brengen.

15 Huisdieren 
Huisdieren zijn niet toegelaten. We maken enkel uitzondering voor hulp- en geleidehonden.

16 Huistaken
Om de prijs zo laag mogelijk te houden vragen wij je om ons te helpen bij volgende taken:

• Tafels dekken en afruimen.
• Opdienen van de warme maaltijden.
• Terugzetten van het proper vaatwerk.
• Dagelijks vegen van eetzaal, kamers en gebruikte lokalen.
• Legen van de vuilbakjes op het einde van het verblijf.

Mits een meerpijs worden deze taken door ons uitgevoerd. 

17 Internet
Er is gratis draadloos internet in het gebouw. 

18 Kampvuur
Een kampvuur kan niet in Midwester. 

19 Lawaai
We hebben heel wat buren. Daarom houden we het buiten stil van 22.00 tot 07.00 uur. Na 22.00 uur zijn ook binnen 
enkel rustige activitetien toegelaten.
Heb ook respect voor de nachtrust van mogelijke andere groepen.

20 Maaltijden
Het in huis nuttigen van eigen maaltijden of gebruik maken van externe catering is niet toegestaan. De maaltijden 
worden verbuikt in het je toegewezen lokaal.
De uren van de maaltijden zijn: 

• Ontbijt: 08.30 uur
• Middagmaal: 12.30 uur
• Avondmaal: 18.30 uur

Afwijkingen van deze uren zijn bespreekbaar.

21 Meubilair
Alle meubilair blijft in het lokaal.

22 Minumum grootte van de groep
De prijzen werden berekend op een gemiddelde bezetting van 3,5 personen per kamer, en voor een groep van 
minstens 30 personen.Een groep met minder dan 30 personen betaalt steeds voor 30 personen de overnachting. 
Maaltijden worden aangerekend a rato van het werkelijk aantal personen. Dit minimum van 30 personen vervalt 
indien nog een tweede groep aanwezig is waardoor voor beide groepen aan de minimumeis is voldaan.
Een groep van 30 personen krijgt een volledige slaapverdieping ter beschikking. Wens je het allleenrecht, dan betaal 
je voor 50 personen.

23 Nachtrust
Een verblijf aan zee kan vermoeiend zijn. Zorg dan ook voor voldoende (nacht)rust in je programma.

24 Ophangen eigen materiaal
Er mag niets opgehangen worden met nietjes of duimspijkers. Alles wat door een groep wordt opgehangen wordt 
ook door hen verwijderd. 

25 Parkeren
Op het domein kan niet geparkeerd worden. Er is voldoende gratis parkeermogelijkheid in de onmiddellijke buurt.

26 Post
Post krijgen is leuk. Handig is dat de afzender ook de naam van school of groep vermeldt.

27 Roken
Er is een volledig rookverbod in Midwester.
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28 Schade
Alle aangerichte schade wordt aangerekend. Wij rekenen de nieuwwaarde alsook de tijd aan die we nodig hebben 
om de schade te herstellen.

29 Schoenen
Schoenen laat je achter op de daarvoor voorziene rekken. We vragen om in huis pantoffels te dragen.
Graag zo veel mogelijk het gebouw betreden via de inkom achteraan.

30 Sleutels
Per goep stellen we een aantal sleutels van voor- en achterdeur ter beschikking. Extra sleutels van de kamers kunnen 
gevraagd worden aan de centrumverantwoordelijke.

31 Vertrek
• Op de dag van vertrek vragen we om de kamers voor 10.00 uur te ontruimen.
• We vragen om de kamers te vegen, de vuilnisbakjes te ledigen, de dagzalen te vegen. 
• Laat ons tuinhuis ordentelijk achter en verzamel achtergebleven zwerfvuil.
• Bagage laat je achter op de afgesproken plaats. In samenspraak met de centrumverantwoordelijke wordt er 

bepaald welke daglokalen je nog verder kan gebruiken.
• Vergeet zeker niet om het evaluatieformulier in te vullen en terug te bezorgen aan de 

centrumverantwoordelijke.

32
Zeker niet vergeten....
Lees zeker onze "Algemene voorwaarden". Je kan deze terugvinden op onze site: www.midwester.be 
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