
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Erkende jeugdwerkgroepen genieten een voorboekingsrecht van 4 jaar. 

● De weide wordt enkel verhuurd in de Vlaamse zomervakantie.  

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

onderaan). 

● Er wordt één stuk grond van ca. 1.4 Ha ter beschikking gesteld met bijhorend aansluiting 

voor water- en elektriciteit.  

● Gelieve het afgesproken uur van aankomst en vertrek te respecteren. Neem tijdig contact 

op met de verantwoordelijke (zie huurcontract) voor afspreken van een tijdstip. 

● De huurder voorziet bij aanvang van de kampperiode een lijst met namen van de 

verantwoordelijke leiding en het aantal personen die elke nacht overnachten. 

● De huurder stemt toe dat de contactgegevens van de huurders worden doorgegeven aan de 

jeugddienst van Stad Lommel voor het ontvangen van informatie tijdens de kampperiode. 

● Het is ten strengste verboden een kampvuur te houden op de weide, tenzij in de daartoe 

voorziene kampvuurkring. Het kampvuur moet ook dan nog zelf aangevraagd worden bij de 

boswachter en brandweer.  

● Putten of gaten graven voor sjorconstructies is toegestaan, mits deze terug worden gedicht 

tot gelijk niveau met omliggende grond. 

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

toegangswegen moeten daartoe steeds vrij gehouden worden. 

● De weide is toegankelijk voor gemotoriseerde voertuigen voor laden en lossen. Er worden 

geen geparkeerde 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 politie controleert hier streng op.  

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

● 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 
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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 € 

150,00 + kosten van het recyclagepark aangerekend worden voor de verwijdering. 

● Voor onderhoud kunnen wij enkel milieuvriendelijke poetsproducten aanbevelen.  

● 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 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. 

 

 

 Verhuurtarief Verhuurtarief erkende jeugdwerkgroepen 

Prijs per nacht € 200,00 € 150,00 

Minimumprijs per 

boekingsperiode voor 6 

nachten 

€ 1200,00 € 900,00 

 
 

 

 


