
Huishoudelijk reglement vakantiecentra Topvakantie / 

Vacances Vivantes 

 

Iedereen die in het jeugdverblijf verblijft, is verantwoordelijk voor het naleven van dit 

reglement. 

Het jeugdverblijf is niet verantwoordelijk voor ongevallen en / of schade door de groep 

aangericht tijdens het verblijf. 

1. Aankomst 

1.1 De verantwoordelijke van de groep meldt zich bij aankomst en vertrek bij de 

centrumverantwoordelijke. 

1.2 Bij aankomst wordt een deelnemerslijst afgegeven aan de 

centrumverantwoordelijke 

1.3 Vastgestelde schade of tekorten dien gemeld te worden binnen het uur na 

aankomst. 

1.4 Inchecken kan tussen 10h00 en 18h00. Afwijkingen worden vooraf 

overeengekomen en kan pas na akkoord van de centrumverantwoordelijke 

1.5 We kunnen niet garanderen dat de kamers voor 14h00 zijn schoongemaakt 

2. Verblijf  

2.1 Respecteer de accommodatie, schade en vernielingen aangericht in of aan het 

gebouw en in de kamers worden aangerekend. 

2.2 Overmatig gebruik van alcohol in het gebouw is verboden, bij overmatig gebruik 

kan de toegang tot het jeugdverblijf geweigerd worden. 

2.3 Leerkrachten en groepsbegeleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun 

leerlingen en/of groepsleden. 

2.4 Het jeugdverblijf bevindt zich in een ordelijke staat, gelieve hem ook zo te houden 

2.5 De bedden op de kamers worden NIET verplaatst. Ook geen matrassen of 

donsdekens op de grond leggen. 

2.6 Gelieve niets op de deuren of ramen te kleven. 

2.7 De tafels in de zalen / restaurant mogen worden verplaatst ( niet schuiven of 

slepen ), maar moeten nadien in hun oorspronkelijke plaats terugkomen. 

2.8 Tafels en stoelen mogen niet naar buiten verplaatst worden. Voor buiten is ander 

meubilair voorzien ( bij vertrek weer alles netjes op zijn plaats ). 

2.9 Tussen 09h00 en 11h30 wordt u gevraagd de kamers en verdiepingen niet te 

betreden en niet te douchen. 

2.10 Huisdieren zijn niet toegelaten. 

 

 

 

 



3. Veiligheid 

3.1 De groepsverantwoordelijke heeft kennis van de richtlijnen voor ontruiming bij 

brand. Misbruik van brandbeveiliging wordt bestraft met een boeten van € 

250,00. 

3.2 Op dag van aankomst wordt een brandoefening gehouden. 

3.3 Er geldt een algemeen rookverbod in het jeugdverblijf. Het gebruik of het bezit 

van drugs is tevens strikt verboden. Overtreding van deze regel leidt automatisch 

tot verwijdering uit het jeugdverblijf 

3.4 Brandtrap enkel in geval van nood gebruiken 

4. Maaltijden 

4.1 Maaltijden worden geserveerd in het restaurant op het gelijkvloers.  

4.1.1 Ontbijt : 08h00 

4.1.2 Middagmaal : 12h00 

4.1.3 Avondmaal : 18h00 

4.2 Alle maaltijden zijn in buffetvorm de tafel wordt door de gast of groep zelf 

afgeruimd. 

4.3 Het restaurant is voorbehouden voor de maaltijden. Daarom vragen wij u het 

restaurant nadien zo vlug mogelijk te verlaten. 

4.4 Speciale wensen ivm de maaltijden ( vegetarisch, allergieën, diëten, …. ) dienen 

vooraf aangevraagd te worden. 

5. Milieu 

5.1 We springen zuinig om met energie. Doe de lichten uit als je de kamer verlaat. 

Deuren en ramen toe als de verwarming aanstaat. 

5.2 Spring zuinig om met water, laat de kraan niet onnodig lang lopen. Gelieve zo 

spoedig mogelijk lekkende kranen of lopende toiletten te melden aan de 

centrumverantwoordelijke. 

5.3 Afval wordt gesorteerd. In de hall, gangen, zalen en restaurant staat een 

restafvalbak en een pmd-bak. 

5.4 Respecteer terreinen en speelruimte. Geen beschadiging aan beplanting. 

6. Lawaai en nachtrust 

6.1 Respecteer de nachtrust van andere gasten en van de buren. Tussen 22h00 en 

07h00 vragen wij stilte in de gangen, in de kamers, in de zalen en buiten. 

7. Vertrek 

7.1 Op dag van vertrek worden de kamers ten laatste om 09h30 verlaten 

7.2 Bij vertrek radiator dichtdraaien en raam in kantelpositie zetten voor verluchting 

7.3 Lichten uitdoen 

 

Wij wensen iedereen een prettig verblijf !!!! 


