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A. Voorrangsregeling bij boekingen 

1. Alle boekingen voor jeugdverblijfcentrum Sloerodoe moeten gebeuren via de website. 

Je gaat naar www.sloerodoe.be en kiest voor boekingen. Daarna kies je voor welk 

jaar je wil boeken. 

2. Jeugdverenigingen hebben voorrang op alle andere groepen (sportgroepen, families, 

buurtverenigingen, muziekverenigingen, scholen…) 

Zij kunnen boeken vanaf 1 januari voor kortverblijven en/of de zomervakanties voor 

de komende 2 jaren.  

Bv.: op 1 januari 2014 wordt de kalender van 2016 vrijgegeven, op 1 januari 2015 die 

van 2017. 

3. Andere verenigingen kunnen vanaf 1 juli boekingen doen voor de kortverblijven en/of 

vakantieperiodes van het volgende jaar. De zomervakanties blijven in eerste instantie 

gereserveerd voor jeugdverenigingen. 

B. Prijzen  

1. De tarieven voor jeugdverenigingen zijn vastgesteld vanaf € 3,00 per persoon per 

nacht. Hierbij komen nog de energiekosten en de kosten van de 

onderhoudsproducten. 

2. De tarieven voor volwassenverenigingen zijn vastgesteld vanaf € 4,00 per nacht per 

persoon. Ze gelden voor de kortverblijven en de vakantieperiodes. De tarieven voor 

andere verenigingen (sportgroepen, families, buurtverenigingen, muziekverenigingen, 

scholen…) zijn vastgesteld op € 4,00 per persoon per nacht voor de kortverblijven. 

Voor verblijven van meer dan 3 nachten geldt voor hen het tarief van de 

jeugdverenigingen. Hierbij komen nog de energiekosten en de kosten van de 

onderhoudsproducten. 

3. De tarieven voor Sociaal Toerisme zijn vastgesteld op € 2,50 per persoon per nacht, 

zoals ook vermeld op de website van Toerisme Vlaanderen. Er zijn specifieke 

periodes gereserveerd voor deze groepen (zie kalender website Toerisme 

Vlaanderen). Hierbij komen nog de energiekosten en de kosten van de onderhouds-

producten. 

4. De prijzen gaan in op 1 januari 2018 en voor alle nieuwe contracten vanaf die datum. 

De prijzen voor energie worden herbekeken en eventueel ook aangepast vanaf         

1 januari 2018 en toegepast op reeds bestaande en nieuwe contracten.  

5. De prijzen van verblijf en energie kunnen jaarlijks worden aangepast en zijn terug te 

vinden op de website.  

C. Bezetting 

1. Vanaf 15 mei t.e.m. 15 september zijn er 88 bedden beschikbaar op Sloerodoe. 

http://www.sloerodoe.be/
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2. Vanaf einde maart t.e.m. 15 mei en van 15 september t.e.m. eind oktober zijn er 

slechts 40 beschikbaar, maar mogen eigen veldbedden bijgezet worden tot een max. 

van 88 bedden. 

3. Van eind oktober tot einde maart, verhuren we enkel als er geen winteronderhoud is. 

 

D. Wat jullie vooraf dienen te weten 

1. Elke groep moet een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten hebben 

voor eigen leden en vergezellende personen. Het bestuur van VZW Sloerodoe is niet 

verantwoordelijk voor ongevallen die voorkomen uit het gebruik van gebouwen, 

materiaal en domein. Geen verzekering is geen toegang tot de gebouwen. 

2. Elke groep dient over een eigen verbandkist te beschikken met het nodige EHBO-

materiaal. 

3. Het is verplicht een hoeslaken op de matrassen te leggen. Ook bij het gebruik van 

een slaapzak. De matrassen blijven dan uiteraard langer proper. Men mag niet met 

pantoffels op de matrassen staan. Knutsel- en verfactiviteiten op de bedden zijn strikt 

verboden! Geen hoeslaken betekent een boete van 25,00 € per slaapplaats. 

4. Het is ten strengste verboden bedden te verplaatsen. De bedden zijn zo geplaatst 

dat er bij een eventuele evacuatie geen problemen zijn. Deze opstelling is gekeurd 

door de brandweer. Matrassen mogen niet verplaatst worden naar andere lokalen 

of buiten het gebouw. 

5. Roken is niet toegestaan in de gebouwen. In het gebouw is er een absoluut 

rookverbod op straf van boete van minimum 125,00 € tot verwijdering van de 

kampplaats. Bij herhaaldelijke inbreuken, zal men verwijderd worden van de 

kampplaats. 

6. Keukenhanddoeken en vaatdoeken brengt de groep zelf mee. De afwas- en 

poetsdetergenten, hygiënische zakjes en WC-papier worden geleverd door het 

jeugdverblijfcentrum. Het is verplicht gebruik te maken van deze producten omwille 

van onze kleinschalige waterzuivering. Hiervoor wordt een som betaald per 

deelnemer en per dag. Verdere inlichtingen hierover kan je krijgen bij de beheerder 

van dienst of via mail info@sloerodoe.be. 

7. Honden en andere huisdieren zijn strikt verboden in de gebouwen en op de terreinen. 

8. Je aanvraag ligt pas vast wanneer het voorschot gestort is op rekening              

BE90 0682 1215 8932 (Bic GKCCBEBB) op naam van vzw SLOERODOE, 

Dorpsstraat 47, 3950 Bocholt met vermelding van het contractnummer van jullie 

verblijf en wanneer het dubbel van het contract door jullie terug bezorgd wordt, 

voorzien van de handtekening van de meerderjarige verantwoordelijke van jullie 

groep.  

9. Een waarborgsom van 250,00 € (bij dagverhuur of weekendverhuur met max.  2 

overnachtingen) of 500,00 € (bij verhuur vanaf 3 nachten) dient een maand voor de 

aanvang van je verblijf gestort te worden op rekening BE90 0682 1215 8932         

(Bic GKCCBEBB) op naam van vzw SLOERODOE, Dorpsstraat 47, 3950 Bocholt 

mailto:info@sloerodoe.be
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met vermelding van het contractnummer van jullie verblijf. Breng altijd het dubbel 

van het contract en het stortingsbewijs mee bij je verblijf als betalingsbewijs.  

10. Het overnachting geld, dit staat eveneens vermeld op jullie contact, dient ten laatste 

14 dagen voor de begindatum van het verblijf gestort te worden op rekening    

BE90 0682 1215 8932  (Bic GKCCBEBB) op naam van vzw SLOERODOE, 

Dorpsstraat 47, 3950 Bocholt met vermelding van het contractnummer van jullie 

verblijf. Breng altijd het dubbel van het contract en het stortingsbewijs mee bij je 

verblijf als betalingsbewijs. 

11. Schoeisel voor buiten dient geplaatst te worden in de rekken die zich in de inkomhal 

bevinden. Iedere kampeerder moet dus ook een paar pantoffels mee brengen. Er 

wordt geen schoeisel voor buiten in de slaapzalen toegelaten. 

12. Jeugdverblijfcentrum Sloerodoe is voorzien van een continu gecontroleerd brand- en 

diefstalalarm. Bij vrijwillig vals brandalarm draaien jullie op voor de kosten van 

hulpdiensten, enz. Boetes kunnen oplopen tot 5000,00 €. Minimumboete = 250,00 €. 

 

E. Bij jullie aankomst 

1. Je mag niet met een auto of een vrachtwagen het grasterrein oprijden. Aan de 

ingang is er plaats om te lossen, waarna je de auto’s kunt parkeren op de voorziene 

parking. Het is absoluut verboden om voertuigen op de klinkers voor de ingang te 

parkeren. Voor het parkeren van een vrachtwagen of container is er een speciale 

plaats voorzien. Vraag hiervoor raad aan de beheerder. Zo vermijd je het onnodig 

beschadigen van ondergrondse leidingen en/of afvoerbuizen. 

2. Tijdens bezoekdagen kunnen de auto’s geparkeerd worden langs de Brogelerweg of 

aan het industrieterrein gelegen op 500 m van het jeugdverblijfcentrum. Neem 

hierover contact op met de beheerder. Er mag nooit in de toegangsweg of in de 

brandgangen geparkeerd worden. Deze moeten altijd vrij blijven voor de 

hulpdiensten. Controle gebeurt door de Politie, Brandweer of ANB (Agentschap voor 

Natuur en Bos). 

3. Een verantwoordelijke van de groep voorziet voldoende tijd om samen met de 

beheerder van de vzw SLOERODOE de gebouwen eens te doorlopen, de inventaris 

van het verblijfscentrum na te kijken en de laatste mededelingen te doen (reken 

minimum één uur). Er worden afspraken gemaakt met de beheerder betreffende 

gebruik van het gebouw en de terreinen. 

4. Een dient permanent een lijst van alle deelnemers aanwezig te zijn. Ten laatste de 

dag voor het kamp moeten wij in het bezit zijn van deze lijst. Zowel de politie, de 

brandweer als de beheerder heeft het recht hierop controle te doen. Deze lijst is 

verplicht. Gelieve enkel het formulier te gebruiken dat jullie kunnen 

downloaden op de site. Bij het niet afleveren van deze lijst wordt er geen 

toegang verleend tot de gebouwen. 

5. De maximumcapaciteit mag nooit overschreden worden. Bij niet naleving kan de 

beheerder u, namens de vzw, een meerprijs aanrekenen voor de overlast of het 

teveel aan huurders verwijderen. 
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F. Hiermee moeten jullie rekening houden tijdens het verblijf 

1. Gooi nooit vet of water met detergenten in de WC’s! Achter de keuken is hiervoor een 

vetvanger voorzien. 

2. Er wordt niet met verf, krijt of vetveroorzakende stoffen op het poreuze stenen terras 

gewerkt. Er mogen hier ook geen barbecues gezet worden!  

3. Tekeningen, affiches, knutselwerken kan je met duimspijkers of plakband aanbrengen 

op de daartoe voorziene grijsblauwe houten latten. In de deuren en muren worden 

geen nagels, spijkers of nietjes aangebracht. Op de deuren, muren en vloer 

wordt geen plakband gebruikt. Dit om beschadiging van de verflaag op deuren en 

muren en de beschermlaag op de vloer te voorkomen. 

4. De waterkranen zijn aangesloten op de waterleiding. Wees zuinig met drinkwater! Er 

is grondwater ter beschikking om te reinigen en voor sport en spel aan het 

zonnemuurtje (niet drinkbaar)! 

5. Alle afval kan je op de kampplaats sorteren. Tijdens de zomerperiode zijn de 

volgende fracties van toepassing : Rest – PMD – Papier-karton – GFT – Frituurolie. 

Gelieve afval selectief te verzamelen en zeer stipt op te volgen wat er in de 

desbetreffende zakken mag ! Verkeerd gesorteerd afval wordt in ieder geval als 

restafval aangerekend! Volle zakken van Rest – PMD dienen aan de ondergrondse 

containers geplaatst te worden. Papier en karton dienen samen gepakt te zijn in een 

kartonnen doos en dienen eveneens aan de ondergrondse container geplaatst te 

worden. Lege dozen moeten stuk gescheurd worden. Frituurolie dient in de blauwe 

vet ton gegoten te worden. Voor het keukenafval (ook gekookt) zijn er in de 

zomermaanden speciale containers voorzien die wekelijks worden leeggemaakt. 

Buien de zomermaanden is keukenafval restafval. Glas dien je zelf af te voeren naar 

de respectievelijke glasbollen in de gemeente. Weet dat er zeer streng wordt 

toegezien op sluikstorten en de boetes hiervoor zeer hoog zijn. Bij het verlaten van 

de kampplaats dient al jullie afval hetzij in de ondergrondse containers te zitten, hetzij 

meegenomen door jullie.  

6. Er mag geen rommel rondslingeren op de terreinen. De kampplaats wordt in orde 

gehouden zodat ze minstens éénmaal per dag volledig proper is. Sanitair en keuken 

moeten elke dag grondig gepoetst en ontsmet worden, hiervoor zijn er speciale 

onderhoudsproducten aanwezig. 

7. Wij trachten van Sloerodoe een milieuvriendelijke kampplaats te maken. Wij vragen 

dan ook om geluidshinder te beperken tot het minimum en dus liefst geen zware 

geluidsinstallaties te gebruiken. In ieder geval moet het stil zijn van ’s avonds 22.00 

uur tot ’s morgens 08.00 uur. 

8. Elke beschadiging of het onbruikbaar maken van materiaal brengt zware kosten met 

zich mee. Daarom vragen wij elke schade onmiddellijk te melden. Speel liefst niet in 

de onmiddellijke omgeving van de gebouwen om gebroken ruiten en beschadigde 

buitenpanelen te voorkomen. 

9. Het is ten strengste verboden open vuur te maken in de bossen en op het 

terrein. Het is niet toegestaan een kampvuur te maken op onze terreinen. De 
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brandweer geeft hiervoor geen toestemming. Indien je brand veroorzaakt, ben je altijd 

zelf verantwoordelijk. Onmiddellijke verwijdering van de kampplaats is het gevolg. 

(Ook GEEN vuurkorven, olietonnen, enz.) 

10. Bomen, struiken en planten mogen niet beschadigd worden. Schade wordt zwaar 

beboet. 

11. Het jeugdverblijfcentrum blijft te allen tijde onder de leiding van de vzw. Leden van de 

vzw of de beheerder mogen op elk tijdstip de gebouwen bezichtigen, hetzij voor 

inspectie, hetzij om de infrastructuur te tonen aan derden. 

12. Indien de groep zich niet houdt aan het huisreglement of indien ze blijk zouden geven 

van totale onbekwaamheid betreffende kamperen of het gebruik van het gebouw, 

alsook het aanrichten van vandalisme op de kampplaats of daarbuiten, kan het 

bestuur deze groep onmiddellijk verwijderen, zelfs bij een niet volledig afgelopen 

kampperiode. De groep wordt dan verplicht alle kosten, die hieruit voortvloeien, te 

betalen, evenals de huur van de volledige verblijfsperiode! 

13. Het is absoluut verboden putten, greppels of aanverwanten te graven in de 

speelweide tussen de gebouwen! 

14. Het is verboden tenten te plaatsen of piketten in de grond te slaan op de weide 

gelegen tussen de gebouwen. De kans op beschadigingen aan het drainagesysteem 

is zeer groot. Als dit toch gebeurt, zal een gespecialiseerde firma het systeem nazien. 

De kosten zijn uiteraard volledig voor de huurder. 

15. Het is streng verboden de speelweide als parking te gebruiken. De speelweide wordt 

hierdoor zeer oneffen en het is bijna onmogelijk om dan het gras te maaien. 

Bovendien vergroot de kans op beschadigingen aan de grasmaaier. 

16. De leiding van KSJ Bocholt heeft tijdens hun werkjaar steeds toegang tot hun 

leidinglokaal en materiaalberging. Tijdens de zomervakantie wordt het leidinglokaal 

ter beschikking gesteld van de huurders. De andere lokalen zijn gedurende het 

verblijf voorbehouden aan de huurders. 

17. Externe keukens en friteuses 

Vanaf 1 december 2008 zijn wij onderworpen aan de brandwetgeving voor Toerisme 

voor allen. Concreet betekent dit dat er GEEN extra kooktoestellen noch friteuses in 

de keuken mogen bijgeplaatst worden. Indien men toch een buitenkeuken wenst te 

maken, mag dat enkel aan de achterzijde van het gebouw. Vuren moeten minimum 2 

meter van de wanden van het gebouw staan. Extra friteuses mogen niet meer dan 8 

liter frituurolie bevatten. Voor elke friteuse (inhoud minder dan 8 liter) dient een 

BRANDDEKEN of CO2-blusser aanwezig te zijn. De brandblussers en branddeken 

van SLOERODOE mogen hier NIET voor gebruikt worden, deze moeten ten alle 

tijden op de toegewezen plaatsen blijven. Daar wij de staat noch de keuring van 

externe kooktoestellen kennen, is het gebruik daarvan volledig op eigen risico. 

Eventuele schade aan onze eigendommen zijn dan ook volledig ten laste van de 

huurder. 
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18. Meebrengen elektrische toestellen.  

Elk elektrisch toestel, dat meegebracht wordt dient te voldoen aan de wettelijke 

keuringsnormen. Korstsluiting met evt schade veroorzaakt door deze toestellen zal 

steeds op de huurder verhaald worden. Extra koelkasten, diepvriezers etc mogen niet 

in gangen of hal worden geplaatst. Dit zijn evacuatiewegen !  

19. Nieuwe wandbekleding 

Het ganse gebouw werd bekleed met een nieuwe wandbekleding. Gezien de zeer 

hoge kost van dit materiaal vragen we enkele voorzorgsmaatregelen: 

- Nergens mogen er nog tapes, plakband of aanverwanten gebruikt worden op de 

gevels. Evenmin is het gebruik van schroeven of nagels toegestaan. 

- Er mag ook geen enkel materiaal noch fietsen tegen de gevels geplaatst worden. 

- Voetballen en andere balsporten dienen te gebeuren op de speelweide gelegen 

achter het slaapgebouw, zodat er niet tegen de buitengevels wordt gespeeld. 

Indien platen van deze wandbekleding beschadigd worden zal de volledige 

herstelkost ten last van de huurder zijn ! 

20. Het tentenbos 

Vanaf de zomer 2018 is het mogelijk om tenten te plaatsen in het dennenbos 

grenzend aan de speelweide van Sloerodoe. In dit bos zijn er een aantal open 

plekken waar jullie tenten/sjorconstructies mogen opgezet worden. Enkel jullie 

beheerder zal aanduiden waar deze zones zijn. Dit is er gekomen op onze vraag met 

de bedoeling extra plaats te creëren op de speelweide, de tenten koeler te houden in 

de zomer en natuurlijk het avontuurlijke. Dit initiatief kwam tot stand dankzij lang 

onderhandelen en de goodwill van de gemeente Bocholt en het Agentschap Natuur 

en Bos. Enkel mits het respecteren van onderstaande regels kunnen wij dit toelaten : 

Bijgevolg is het absoluut verboden om: 

 - bomen te kappen, te snoeien of takken af te breken 

- spijkers of schroeven aan te brengen in de constructies of de bomen. Sjorren 

is wel toegelaten 

 - afval achter te laten of te begraven onder welke vorm dan ook  

- onder welke vorm dan ook vuur te maken, maw geen bbq, geen open vuur 

geen gasbrandertjes, geen vuurkuilen of veldkeukens etc. 

De opgestapelde houtwallen dienen zo te blijven. Dit is snoeihout en geeft vogels en 

klein wild gelegenheid te schuilen, nesten te bouwen etc. 

Muziek kan, tussen 08.00 en 22.00 hr, maar niet op permanente basis en met respect 

voor onze buren van de camping 

Gaten maken voor sjorconstructies mag maar deze moeten terug dichtgemaakt 

worden op het einde van het verblijf. 

Greppels voor waterafvoer mogen absoluut niet. Dit bos ligt op het hoogste deel van 

het terrein en heeft een zeer goede drainage capaciteit. 
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G. Voor jullie vertrek 

1. De tafels worden terug op de tafelkar gelegd, met het tafelblad naar onder. De 

stoelen worden terug in de karren in de berging geplaatst, aanpalend aan de grote 

zaal. 

2. Alle keukengerief wordt zorgvuldig schoon gemaakt. Kommen worden goed 

afgedroogd, om het in elkaar plakken te vermijden. Alle apparaten, keukenkasten, 

koelkasten, diepvries, friteuse, ... worden grondig gereinigd. WIJ DOEN HIEROP 

CONTROLE! De friteuse mag enkel gebruikt worden indien er frituurolie van ons 

wordt afgenomen. Frituurolie, door jullie meegebracht, mag enkel in jullie eigen 

friteuse worden gebruikt en wordt ook door jullie terug mee genomen. 

3. De gebruikte lokalen worden volledig in orde achter gelaten: 

- de vloeren borstelen en nadien met water + detergent schuren en aftrekken. Daarna 

nadweilen met zuiver water.  

- voor het sanitaire gedeelte (toiletten en douches) is er een ontsmettingsmiddel ter 

beschikking.  

- besmeurde of beschadigde materialen worden aangerekend. Indien er niet of slecht 

gekuist wordt, gebeurt de schoonmaak door een firma op kosten van de groep. De 

prijs bedraagt dan 75,00 € per lokaal of een boete van 500,00 € voor het poetsen van 

het hele verblijfcentrum. 

4. Een verantwoordelijke van jullie groep voorziet voldoende tijd om samen met iemand 

van de vzw SLOERODOE, de gebouwen te doorlopen en de inventaris van het 

verblijfcentrum te controleren. Zaken die beschadigd of verdwenen zijn zullen 

aangerekend worden. 

5. Wil je bij je vertrek alleen je eigen materiaal meenemen. Verlies en verdwijningen 

van materiaal zullen aangerekend worden. 

Wij controleren steeds zeer streng, zodat ook de volgende groep het jeugdverblijfcentrum 

weer in de uitstekende conditie krijgt, die jullie ook gekregen hebben. Er zijn geen 

uitzonderingen op deze reglementen mogelijk. 

H. Na jullie verblijf 

De waarborg wordt ten laatste 1 maand na je verblijf terugbetaald. De verantwoordelijken 

van de vzw SLOERODOE behouden zich het recht voor om eventuele schade en verliezen 

van de waarborg af te trekken. Deze tekortkomingen worden op de factuur vermeld. 

 

Al  deze reglementen en weetjes dienen om er voor te zorgen dat jullie verblijf fijn verloopt en 

zijn tevens een waarborg voor de kwaliteit van ons verblijfcentrum.  

Wij wensen jullie dan ook een onvergetelijk verblijf in SLOERODOE. 

 

Mochten jullie nog vragen hebben, inlichtingen wensen, bedenkingen of ideeën hebben 

betreffende ons verblijfcentrum of jullie verblijf, geef ze dan gerust door aan ons. Wij hebben 

er graag een luisterend oor voor. 
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I. Kampreglement gemeente Bocholt 

Gelieve ook het toegestuurde kampreglement van de gemeente Bocholt te lezen. Dit 

reglement helpt jullie met de geldende regelgevingen buiten de kampplaats 

 

 

 

 

 

 

 

Namens VZW SLOEROEDOE 

 

  

SLOERODOE P/A Jeugdverblijfcentrum    

PAUL WEIJTJENS SLOERODOE 

 

DORPSSTRAAT 47 BROGELERWEG 150 

3950 BOCHOLT 3950 BOCHOLT 

 

 TEL.: 089/46.72.45 

(Enkel tijdens verhuurde 

periodes) 

 

Meer informatie en foto’s op: info@sloerodoe.be en  WWW.SLOERODOE.BE 
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