
HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE DOMMELVALLEI 
 

 

 
AANKOMST  

Controleer bij aankomst samen met de 

verantwoordelijke de meterstanden en eventuele 

schade.  

 

ALGEMENE VOORWAARDEN  

De lijst van alle deelnemers (naam, adres en 

geboortedatum) wordt op de eerste dag aan de 

huisverantwoordelijke bezorgd (tijdelijke 

verblijfsvergunning). Dit is verplicht voor iedereen!  

 

AFVAL  

Afval apart te sorteren in de hiervoor bestemde 

bakken 

- Papier/karton 

- Glas 

- PMD (Plastiek, metaal, drankkarton) 

- Groenafval 

- Overige 

Afval wordt aangerekend per vuilniszak. 

 

BEDDEN  

Iedereen is verplicht om minstens 1 laken en 

dekbedovertrek mee te brengen, ook bij gebruik van 

een slaapzak.  

 

ENERGIE  

De energie wordt afgerekend aan het eind van het 

verblijf. Controleer samen met de verantwoordelijke 

de eindstand van de tellers.  

Let er op dat je geen deuren of ramen laat openstaan 

als je de verwarming aan zet.  

Water en gas worden verrekend volgens de 

meterstand, elektriciteit wordt aangerekend per dag.  

 

EXTRA KOSTEN  

Er wordt bij aanvang een inventarislijst bezorgd, 

zaken die beschadigd of verdwenen zijn zullen 

worden aangerekend.  Meld deze zaken aan de 

uitbater.  

 

LANDBOUW 

De Dommelvallei bevindt zich op een 

landbouwbedrijf. Elk landbouwer moet zich houden 

aan tal van regels rond voedselveiligheid en hygiëne, 

en daarom is het niet toegelaten op dit gedeelte van 

het terrein te komen.  

De weilanden en velden in de buurt zijn geen 

openbaar terrein maar een bron van inkomsten voor 

de omliggende boeren. Het is dus logisch dat groepen 

er niet op mogen spelen.  

 

 

PARKEREN  

Niet parkeren voor het groene gebouw, deze 

doorgang moet vrijgehouden worden ivm 

brandveiligheid. 

 

  

LAWAAI  

Respecteer de stilte voor 8u en na 22u. Je wordt ook 

niet graag gestoord in je slaap door luidruchtige 

mensen. Geluidsinstallaties zijn niet toegelaten. 

Nachtspel is verboden.  

 

KAMPVUUR  

Het houden van een klein kampvuur (in een 

vuurschaal) is toegelaten na aanvraag bij de politie. 

 

PLAKKEN OF PRIKKEN  

Plakband wordt enkel op steen of hout aangebracht, 

echter nooit op behang of geschilderde ondergrond.  

In deuren en muren worden geen nagels, duimspijkers 

of nietjes aangebracht.  

 

ROKEN  

Roken in de huizen is niet toegestaan.  

 

SCHOONMAAK  

Het huis moet na het verblijf grondig gepoetst 

worden.  

- Boven: borstelen en met vochtige dweil 

poetsen 

- Keuken: alle keukengerief wordt zorgvuldig 

gepoetst 

- Vloeren:  borstelen en nadien met water en 

detergent schuren en aftrekken, daarna 

nadweilen met zuiver water.  Stoelen op de 

tafels, ook de zetels verplaatsen. 

- Buiten: tafels en stoelen afvegen, geen afval 

op het gras, kampvuur opruimen 

  

Indien er niet of slecht gepoetst wordt, wordt er een 

boete aangerekend van 50 EUR per lokaal of een 

boete van 350 EUR voor het poetsen van het hele 

verblijfscentrum. 

 

STUDENTEN  

Cantussen, ontgroeningen en feesten zijn niet 

toegestaan. Indien de eigenaar of de beheerder merkt 

dat dit toch gedaan wordt, kan hij eisen dat de groep 

het gebouw verlaat zonder enige vorm van 

compensatie. Dit geldt ook bij vandalisme.  

 

VERTREK  

Respecteer het uur van vertrek. Geef tijdig een seintje 

aan de uitbater zodat zij samen met jullie kunnen 

checken of alles in orde is voor jullie vertrek 

  

WAARBORG  

De waarborg moet op voorhand betaald worden. Bij 

afloop worden de kosten van gas, water, elektriciteit, 

vuilzakken en eventuele andere onkosten en of boete 

met de waarborg verrekend en binnen de 14 dagen 

terugbetaald. 

 

 

 

MOCHTEN JULLIE NOG VRAGEN HEBBEN, INLICHTINGEN WENSEN? BEDENKINGEN OF IDEEËN HEBBEN 

BETREFFENDE ONS VERBLIJFSCENTRUM OF JULLIE VERBLIJF, GEEF ZE DAN GERUST DOOR AAN ONS. 

WIJ HEBBEN ER GRAAG EEN LUISTEREND OOR VOOR.  KOM EVEN LANGS OF GEEF EEN SEINTJE AAN    
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