
HUISHOUDELIJK REGLEMENT CHIRO DESTELBERGEN 

ONTHAAL EN INVENTARIS. 

De verhuurverantwoordelijke of zijn vervanger zorgt voor het onthaal en geeft je een rondleiding door 

het verblijfsgebouw aan de hand van de checklist. Daarom vragen we het afgesproken uur van 

aankomst te respecteren.  Eén week op voorhand dien je dit aankomstuur te bevestigen. 

Hij of zij vult samen met jou de checklist in. 

De waarborg  bedraagt 300 euro. Deze zal via overschrijving betaald worden ten laatste 1 week voor 

de aanvang van de huurperiode. Op het einde van het verblijf zal de verhuurverantwoordelijke de 

nodige controles uitvoeren en wordt de eindafrekening opgemaakt. De resterende som zal 

teruggestort worden op uw rekeningnummer. 

Alle beschadigingen aan materieel, gebouw en/of terrein, evenals ontbrekende huisraad en ter 

beschikking gestelde materialen worden aangerekend aan de actuele nieuwwaarde, eventueel 

vermeerderd met de nodige loonkost. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden bij terugbetaling 

van de waarborg. Bij grote schade wordt de waarborg ingehouden en volgt nog een extra factuur. 

AUTO’S 

Auto’s zijn niet toegelaten op het terrein.  Er is een ruime parking voorzien vooraan het terrein om uw 

auto te parkeren. 

DE GEBOUWEN 

Respecteer het gebouw.  

Plakband wordt enkel op hout of steen aangebracht, echter nooit op behang of geschilderde 

achtergrond. In deuren, muren, en plafonds worden geen nagels, spijkers of nietjes aangebracht. 

Voor de hygiëne worden er geen huisdieren toegelaten in beide gebouwen. 

BRANDVEILIGHEID 

Het verhuurde gebouw is voorzien van branddetectie en passende blusmiddelen. Bij misbruik van 

brandhaspels, brandblussers en rookdetectoren wordt € 50 aangerekend, plus de rekening voor de 

herstelling en de eventueel aangerichte schade. Hou iedere doorgang en uitgang vrij. 

De deuren met een deurpomp zijn branddeuren, zij mogen nooit geblokkeerd worden. 

 

Brandsleutel:  

Indien het brandalarm afgaat gelieve het stappenplan te volgen dat naast het basisstation ophangt 

(sleutel 90° tegenwijzerzin draaien, sleutel 90° in wijzerzin draaien en vervolgens de reset-toets 

indrukken). Het brandalarm is voorzien van een sleutel op het basisstation, bij verlies van de sleutel zal 

€15 worden aangerekend. 

VERWARMING 



Het lokaal beschikt over een centrale verwarming met thermostaatregeling. De verwarmingsketel 

staat op de 1ste verdieping onder het dak. Ter hoogte van de oversteek bevindt zich de thermostaat.  

Nota: 

Na een stroomonderbreking kan de gastoevoer naar de verwarmingsketel uitgevallen zijn. De 

gastoevoer kan herstart worden door in de elektriciteits- en gaskast in de keuken de knop van de gas 

op te liften: de rode en groene markering zijn dan zichtbaar. 

ROKEN 

Binnen in de gebouwen geldt een absoluut rookverbod. 

 

KAMPVUUR 

Een kampvuur wordt enkel gehouden op de kampvuurplaats en kan enkel mits het hebben van de 

nodige vergunningen van de gemeente Destelbergen. De huurder voorziet zelf in de nodige 

vergunning. Geen vergunning = geen kampvuur! Bewaak het vuur permanent en doof het volledig voor 

je de kampvuurplaats verlaat! 

DUURZAAMHEID 

Wij proberen op Chiro Destelbergen op een duurzame manier om te gaan met mens en omgeving.  

Je kan ons hierbij helpen door de lichten te doven in de ruimtes die je niet gebruikt, geen ramen of 

deuren open te laten staan als de verwarming aanstaat, onnodig waterverbruik te vermijden, de kraan 

van de lavabo goed dicht te draaien zodat hij niet lekt, te kiezen voor herbruikbare verpakkingen,… 

OMGEVING 

In de omgeving van onze Chiro-lokalen is een groot speelbos, de nodige supermarkten, alsook een 

zwembad (S&R Rozebroeken) op minder dan 5km afstand. Op- en afritten voor de autosnelweg (R4) 

bevinden zich aan de rand van de gemeente Destelbergen. 

(NACHT)RUST 

Hou rekening met de verplichte nachtstilte (van 22.00 uur tot 7.00 uur) op het domein (Algemene 

Politieverordening – APV). Zeker bij het gebruik van een geluidsinstallatie dien je rekening te houden 

met de medegebruikers op het domein en de buren. 

ONDERHOUD EN EINDSCHOONMAAK 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken en netjes houden van het gebouw en terrein, ook 

tijdens het verblijf. Er zijn voldoende materialen aanwezig om alles proper te houden. 

Op het einde van je verblijf wordt het gebouw en het domein in zijn oorspronkelijke staat 

achtergelaten. 

Hou rekening met volgende aandachtspunten voor de eindschoonmaak: 

Trap: 

• borstelen 



Sanitair: 

• wastrog en toiletten grondig poetsen. (verwijder het afval uit de putjes en afvoeren) 

• vloeren en doorgangen: eerst borstelen, daarna schuren.  

• vuilbakjes leeg maken 

Keuken: 

• werkoppervlakken en spoelbakken poetsen 

• fornuizen poetsen (alsook de wandtegels) 

• ijskast leegmaken en poetsen met een vochtige doek. De stekkers mogen nooit uitgetrokken 

worden. 

• Vloer schuren en dweilen 

• Oven schoonmaken 

• Afwasmachine leegmaken 

Lokalen: 

• tafels afkuisen 

• vloeren borstelen en schuren 

• tafels en stoelen worden terug op de oorspronkelijke plaats gezet. 

Terrein: 

• verwijder alle sporen van eventuele spelen 

• deponeer rondslingerende papiertjes en afval in een vuilnisbak 

• Plaats de banden en tonnen terug op hun plaats  

 

* Gebruik van sjorhout is ten strengste verboden 

AFVAL 

Al het afval moet meegenomen worden door de huurder. 

EN TOT SLOT… 

Elke groep is mee verantwoordelijk voor het goede verloop van zijn verblijf op Chiro Destelbergen. De 

naleving van deze leefregels is daarbij niet alleen een hulp, maar ook een onderdeel van het contract. 

Van de groepsverantwoordelijke wordt verwacht dat hij/zij de leefregels kenbaar maakt aan de groep 

en ervoor zorgt dat ze gerespecteerd worden! Wij danken je voor je medewerking en wensen je alvast 

een prettig verblijf toe! 



NIET VERGETEN  

- WAARBORG (ten laatste 1 week voor de aanvang van de huurperiode te betalen via overschrijving) 

- Keukenhanddoeken 

- Vaatdoeken 

- Afwasmiddel 

- Toiletpapier 

- EHBO-koffer 

CONTACTGEGEVENS 

Verantwoordelijke van de leinding voor verhuur: Mante Verheyen (tel. 0474/76.90.77) 

 


