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● Erkende jeugdwerkgroepen genieten een voorboekingsrecht van 4 jaar. 

● Onze lokalen worden enkel verhuurd tijdens de Vlaamse vakantieperiodes. Het lokaal wordt 

niet verhuurd in de weekends, tenzij in de zomervakantie. 

● Erkende jeugdwerkgroepen genieten tevens een korting op de huurprijs (zie prijstabel 

onderaan). 

● Er worden zes lokalen, een keuken, een middenhal en een wasplaats met 2 wastafels, een 

aantal wc’s en urinoirs en een gemeenschappelijke sanitaire ruimte ter beschikking gesteld. 

Het lokaal op de bovenverdieping is enkel toegankelijk voor leden van Scouting Lommel en 

wordt steeds afgesloten.  

● Gelieve het afgesproken uur van aankomst en vertrek te respecteren. (Bij het niet 

respecteren van het vertrekuur zal er per aangebroken half uur een meerkost aangerekend 

worden.) Neem tijdig contact op met de verantwoordelijke voor ‘Lokaal en sleutel’ (zie 

huurcontract) voor afspreken van een tijdstip. 

● Het is ten strengste verboden een kampvuur te houden in de directe omgeving van het 

lokaal, alsook tussen de lokalen in. Tegenover het lokaal is een stookplaats voorzien, maar 

het kampvuur moet ook dan nog zelf aangevraagd worden bij de boswachter.  

● Het is ten strengste verboden om te stoken (noch op de grond, noch in een vuurton, noch 

op de barbecue) op het stenen terras rond het lokaal. Er worden ook géén andere 

kookactiviteiten toegestaan op de stenen rond het lokaal. Gebruik hiervoor de voorziene 

plaats. 

● Op het overliggende terrein voor het lokaal mag men tenten plaatsen. Het is niet toegestaan 

gaten of putten te graven.   

● Het lokaal moet op elk ogenblik bereikbaar zijn voor brandweer- en politievoertuigen. De 

toegangswegen moeten daartoe steeds vrij gehouden worden. 

● Er worden geen auto’s of andere voertuigen op de weide toegestaan. Containers kunnen na 

toestemming van de verhuurder geplaatst worden aan de zijkant van de weide, langs de 

weg. De parking naast het lokaal met toegang tot de deuren van de materiaalkoten van 

Scouting Lommel moet ten allen tijde vrij blijven. 

● De huurder staat in voor de netheid van de lokalen, alsook voor de inboedel. Bij aankomst 

is het lokaal ordelijk, netjes en opgepoetst en wij verwachten dat dit bij vertrek ook zo is. 

● De dag van het vertrek wordt het terrein zuiver achtergelaten. 

● Het meubilair dat overdag eventueel naar buiten gehaald wordt, dient voor zonsondergang 

terug binnen gezet te worden. 
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● Het is verboden om op de verwarmingstoestellen te staan of zitten. 

● Er mogen in geen geval (natte) handdoeken, kleren, ed. op de (elektrische) 

verwarmingstoestellen gelegd worden. 

● Het is verboden op de daken van de lokalen te komen. 

● Er mag niet genageld worden in muren, deuren en dakconstructie (ook geen punaises of 

dergelijke). 

● Er mag geen kleefband gebruikt worden op de deuren, muren, ramen en plafonds. Gebruik 

de voorziene prikborden of whiteboards (magneten)  om dingen op te hangen.  

● Er mag niet geschilderd worden op onderdelen die rechtstreeks tot de infrastructuur behoren 

(deuren, ramen, muren, vloeren, plafonds, …). 

● Onder geen enkele voorwaarden worden er wijzigingen aangebracht aan de bestaande 

infrastructuur. 

● De huurder brengt zelf vuilniszakken mee. Afval dient verwijderd te worden vóór 

afloop van de huurperiode. Het afval kan bijvoorbeeld naar het containerpark gebracht 

worden (Maatheide 89, 3920 Lommel). Extra kosten aan het recyclagepark, bijvoorbeeld 

voor restafval, dienen door de groep zelf onmiddellijk worden betaald. De dag van het vertrek 

dient alle vuilnis verwijderd te zijn van de kampplaats, indien dit niet het geval is, zal er € 

50,00 + kosten van het recyclagepark aangerekend worden voor de verwijdering. 

● Voor onderhoud van de lokalen kunnen wij enkel milieuvriendelijke poetsproducten 

aanbevelen. Het is verboden om (verdund) bleekwater te gebruiken voor het reinigen van 

de betonnen vloer. 

● De verantwoordelijke persoon zorgt ervoor dat het gebruik van radio’s en andere 

geluidstoestellen niemand stoort en dat er tussen 22 uur en 8 uur stilte heerst. 

● Zowel op het terrein als in de omgeving van het lokaal zal de natuur met de nodige eerbied 

behandeld worden: bomen, struiken en veldgewassen zullen niet beschadigd worden en 

nesten van dieren zullen niet verstoord worden. 

● Huurders dienen de reglementen omtrent de speelstraat te volgen. 

● Totaal rookverbod in alle lokalen. 

● Nooddeuren moeten vrij blijven. 

● Brandbestrijdingsmiddelen, branddetectie en brandpreventie zijn voor uw veiligheid, gebruik 

enkel in geval van NOOD! Misbruik wordt zwaar beboet.  

● Bij brandalarm: altijd eerst evacueren! Bij brand direct de hulpdiensten verwittigen. Zodra 

blijkt dat het om een valse melding gaat, zo snel mogelijk verhuurders op de hoogte brengen. 

 

 

 Verhuurtarief Verhuurtarief erkende jeugdwerkgroepen 

Prijs p.p. per nacht € 6,50 € 5,50 

Minimumprijs per nacht € 195,00 € 165,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


