
Huisreglement voor de jeugdverblijven 

Kievit, Malpertuus & Mastentop 

Contact 
Je kan ons contacteren via mail (opkampinbel@outlook.be) of telefonisch (Nick: 

0498/76.69.76 of Stefanie: 0494/34.57.56) 

Sleutels 
Enkele dagen voor aanvang van het weekend krijg je een mail met praktische info en 

de cijfercombinatie van het sleutelkastje aan het verblijf. 

Deelnemers 
De lijst van alle deelnemers (naam, adres en geboortedatum) wordt in de week voor 

het verblijf doorgemaild. Het sjabloon wordt u toe gestuurd per e-mail. Deze 

deelnemerslijst is een verplichting opgelegd door het KB van 27 april 2007. Deze 

overnachtingsgegevens worden gebruikt om aan de verschillende overheden 

statistieken aan te leveren. Deze adressen worden niet bewaard in een 

gegevensbestand en worden zeker niet gebruikt voor enig commercieel doel. De 

verzamelde adresgegevens worden indien nodig enkel doorgegeven aan de politie- of 

brandweerdiensten. 

Domein 
De doorgang voor hulpdiensten dient steeds vrijgehouden te worden. 

De huurder heeft volledige toegang tot het gebouw. Buiten de zomermaanden (juli-

augustus) bestaat bij de Kievit en Mastentop de kans dat beide verblijven afzonderlijk 

verhuurd worden. Het terrein zal bijgevolg door beide groepen gedeeld worden.  

Bedden 

Er zijn bedden aanwezig, de groep voorziet zelf hoeslakens om de matrassen te over 

trekken! Indien geen hoeslakens worden meegebracht, worden lakens van het verblijf 
gebruikt. Hiervoor wordt €5 per laken aangerekend.  

Kookmateriaal 

Er zijn voldoende borden, bestek, glazen en tassen aanwezig, overeenkomstig het aantal 
bedden. Kookpotten en dergelijke dienen zelf voorzien te worden. 

Roken 
Volgend op het Koninklijk Besluit van 13 december 2005 is met ingang van 1 januari 2006 

roken verboden in het jeugdlokaal. Roken op het terrein gebeurt op eigen risico. Wees 
hierbij respectvol voor de natuur en het terrein. 
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Kampvuur 
Het is verboden een kampvuur of andere open vuren te organiseren zonder voorafgaande 

schriftelijke vergunning van de burgemeester. Bijgevolg dient een kampvuur steeds 

aangevraagd te worden via het e-loket van de jeugddienst van de stad Geel 
(http://www.geel.be/product.aspx?id=1861) 

Nooduitgangen 
Nooduitgangen dienen steeds vrij gehouden te worden gedurende de ganse periode van 

jullie verblijf. 

Afval 
Afval wordt verzameld in de groene container. Er worden hiervoor vuilzakken voorzien. Het 

is jammer genoeg niet haalbaar om alle afval te laten sorteren, maar laat dat je niet 

weerhouden om hierin zelf actie in te ondernemen! De kostprijs per vuilzak/container wordt 
weergegeven op de website. 

Plaats de volle vuilzakken naast de container, zodat ze na het verblijf gemakkelijk geteld 

kunnen worden. 

Auto’s 
Door het bosdecreet is het verlaten van de wegen met een gemotoriseerd voertuig niet 
toegestaan.  

Elektriciteit 
Het verbruik van elektriciteit wordt per kWh aangerekend. Tarieven worden weergegeven 

op de website. Het is niet toegestaan zelf grote huishoudtoestellen aan te sluiten zonder 

overleg met de eigenaar. Let op voor overbelasting van het netwerk, maak veilig gebruik van 

verdeelstekkers.  

Onder geen beding mag er in de verblijven gebruik gemaakt worden van friteuses. 

Verwarming 
Indien je de verwarming graag wil gebruiken, laat dit dan even op voorhand weten. Het 

vraagt enig vakmanschap om het systeem in gang te zetten. De verwarming dient op het 

einde van het verblijf uitgezet te worden. Indien dit niet gebeurt, kunnen kosten nadien 
teruggevorderd worden. 

Energie 

Laat geen ramen of deuren onnodig open staan als de verwarming aan staat, doof lichten en 
zet verwarming uit in lokalen die niet worden gebruikt. Voorkom waterverspilling. 

Gaskraan 

Indien er niet gekookt wordt, dient de gaskraan steeds dicht gedraaid te worden.  
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BBQ 

Het gebruik van een BBQ is enkel toegelaten in open lucht en mits aanwezigheid van de 
nodige brandblusmiddelen. 

Brandblusapparaten 
Het gebruik van brandblusapparaten voor noodsituaties is uiteraard toegestaan. Dit dient 

nadien steeds gemeld te worden, zodat er altijd voldoende brandblusapparaten beschikbaar 
zijn. Ongeoorloofd gebruik zal aangerekend worden. 

 

Lawaai 

Handel respectvol ten opzichte van buurtbewoners. Algemene regels rond 

nachtlawaai en overlast zijn van toepassing. De huurder is verantwoordelijk voor de 
naleving van het politiereglement alsook het betalen van eventuele SABAM kosten. 

 

Overmacht 
Indien de toegang tot gebouw of omgeving door een of andere overheidsmaatregel wordt 

ontzegd, kan geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van enig reeds door de 
huurder betaald bedrag. 

Annulatie 
Bij annulatie door de huurder minder dan zes maanden voor aanvang van het kamp of 

weekend, worden de vaste kosten niet terugbetaald. Indien er een andere groep door de 
huurder gevonden wordt, worden de huurkosten overgedragen naar de nieuwe groep.  

Bij annulatie worden altijd €50 aan administratieve kosten aangerekend. 

Controle 
De verantwoordelijke van de groep die de toestand van het gebouw bij aankomst mee 

inspecteert moet ook bij vertrek aanwezig zijn, zo niet is tegen het oordeel van de uitbater 
geen verhaal. Opmerkingen over de toestand moeten dan ook bij aankomst gemeld worden. 

Kuisen 
De gebouwen en omgeving dienen in nette toestand te worden verlaten: stenen vloeren 

geschuurd en gedweild, slaapruimten geveegd en zo nodig, gedweild. Bij het niet proper 

achterlaten van het gebouw, zal de opkuis gebeuren aan €20 per uur. Hiervoor zal de 
waarborg gebruikt worden en vragen we indien nodig een opleg.  

Schade 
Beschadiging aan inboedel, gebouw of bomen zal aangerekend worden. Hiervoor zal de 
waarborg gebruikt worden en vragen we indien nodig een opleg. 

  



Aansprakelijkheid 

De verhuurder kan onmogelijk aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen of 
diefstal op de terreinen  

 

Noodnummers 

Europees Noodnummer 112 

Brandweer Geel   014/56.66.30   

Politie Geel   014/56.47.00  

Ziekenhuis Geel  014/57.77.77  

Wachtdienst Huisartsen  014/22.22.00 

Wachtdienst Tandarts  09/033.99.69  

Wachtdienst Apothekers 0900/10.500  

Antigifcentrum   070 24 52 45 

 

 


