
Huishoudelijk reglement Spatter 
 
1. Bij aankomst wordt er een rondleiding gegeven door de huisverantwoordelijke. Gelieve de 

mondelinge richtlijnen & afspraken extra bij dit reglement te respecteren.  
De groep gedraagt zich bij het gebruik van de lokalen, koer en weide ‘als een goede huisvader’.  Er 
worden geen putten gemaakt in de weide of koer. 

 
2. Bij de rondgang wordt de staat van de lokalen, de koer en de wei opgemaakt. Op het einde van 

het kamp / weekend wordt opnieuw een rondgang gemaakt en de staat opgemaakt.  
 
3. De gas-, water- en elektriciteitsmeter zullen worden opgemeten bij aankomst en vertrek.  
 
4.  Er worden vier sleutels gegeven bij aankomst.  

- 2 sleutels :   keuken,  voor- en achterdeur gang 
- 1 sleutel :   douches,  
- 1 sleutel :   brievenbus  

 
5. Het is verboden te roken binnen het gebouw. Zie art.2 van het koninklijk besluit van      13 dec ‘05 

tot het verbieden van het roken in openbare gebouwen. Buiten voorzien de gebruikers zelf 
asbakken en zien er op toe dat er geen peuken op grond worden gegooid. 

 
6. Voor de brandveiligheid mag er enkel overnacht worden op de bovenverdieping. 

 
7. Er worden geen huisdieren toegelaten in de lokalen.  
 
8. Tussen 22:00 en 7:00 de rust van de buren respecteren. (art 88 van het politiereglement) 

 
9. Sanitair : 

Er is een waterslang voorzien voor het reinigen na gebruik van de doucheruimte. 
In de keuken, douches, wasplaatsen en WC’s mag niets in de afvoer gegoten worden wat 
verstopping kan veroorzaken. Sanitair altijd proper achterlaten na gebruik (nakijken of er geen 
plassen water blijven staan rond de wasbakken en in de doucheruimte). 

 
10. Handdoeken voor de vaat, poetsgerief, toiletpapier, keukenmateriaal en slaapmateriaal moet de 

groep zelf meebrengen. 
 
11. In de lokalen, op het aanwezige meubilair, op ramen en deuren alsook op de buitenmuren mag er 

niets worden opgehangen (d.m.v. kleven, prikken, boren, … ). Er zijn prikborden voorzien op de 
benedenverdieping. 

 
12. Onder geen beding mogen waslijnen bevestigd worden aan afwateringsbuizen, gas-, water- of 

elektriciteitsleidingen. Er wordt een droogrek ter beschikking gesteld om was buiten op te hangen. 
Onder het afdak kunnen waslijnen worden aangebracht aan de draagstructuur van het afdak; 
echter niet aan afvoerbuizen of delen van het gebouw die daar niet toe bestemd zijn. 

 
13. Vuur : er mag geen vuur gemaakt worden.  
 
 
 
 
 



14. Afval : 
- Papier en karton sorteren; afspreken met verantwoordelijke ter plaatse die het afvoert. 
- Glas af te voeren door de bezoekers naar de glasbollen (station of Wauterbos) 
- PMD in de blauwe zakken van de gemeente (te koop in de supermarkt) 
- GFT en etensresten  in de blauwe container (Renewi) op het domein. (bijdrage 20 €) 
- Restafval kan in de grijze zakken van de gemeente, doch geen etensresten !! Deze gaan in de 

blauwe container. Vossen, honden en katten uit de buurt maken de zakken open.  
 

De vuilzakken worden aan de voorgevel buitengezet op de avond (na 20u) voor de ophaling. De 
dagen waarop het huisvuil wordt opgehaald worden ter plaatse meegedeeld.  
 

15. Kuisen 
Op het einde van het kamp bij het verlaten van de lokalen moeten deze in de staat worden 
achtergelaten zoals aangetroffen. Er wordt met water gekuist in alle lokalen, gangen en sanitaire 
ruimtes. In de WC’s wordt het toiletpapier aangevuld t.t.z. elke rolhouder bevat toiletpapier en de 
voorraadhouders worden bijgevuld. De vuilbakken worden leeggemaakt en voorzien van een 
nieuwe zak. 
!! Bij het reinigen van de gasvuren, de inox plaat waar deze opstaan, de inox tafels en inox 
dampkap mag GEEN SCHUURSPONS gebruikt worden. → krassen !! 

 
16. Keuken 

In de keuken zijn twee koelkasten en een diepvriezer aanwezig; deze mogen niet verplaatst 
worden! 
Verplaatsbare friteuses zijn verboden binnen. Frituren is enkel buiten toegelaten  
(brandveiligheid). 

 
17. Meubilair 

Het meubilair – behalve stoelen en tafels – mag niet verplaatst worden. Stoelen en tafels mogen 
buiten gebruikt worden maar dienen ’s nachts (vocht van de dauw) en bij regen terug binnen te 
staan.  
 

18. Het is verboden om te BBQ-en onder het afdak: dit is een plastieken afdak en verdraagt de hitte 
niet. Dit geldt tevens voor het afdak aan de ingang van de feestzaal of enig ander uitstekend 
element van de gebouwen. Bij inbreuk zal de waarborg worden ingehouden. 

 
19. Het is verboden om het platte dak van de foyer (boven aan de metalen trap) te betreden → de 

dakdichting is hiertoe niet voorzien, risico op lekken. Bij inbreuk zal de waarborg worden 
ingehouden. 

 
20. Het is verboden het afdak aan de Spatter te betreden. Bij inbreuk zal de waarborg worden 

ingehouden. 
 

 
21. Op het einde van het kamp : 

- Vloeren kuisen (borstelen + dweilen) 
- koelkasten en diepvries leegmaken en kuisen 
- gasvuren, dampkap, inox plaat en inox tafels reinigen, NIET met schuurspons !  
- borden, tassen en bestek gesorteerd op de inox tafels 
- kasten leeg, geen etenswaren achterlaten 
- vuilnisbakken ledigen  
- stoelen en tafels terug zoals aangetroffen bij aankomst op de benedenverdieping 
- koer en weide proper maken 


