
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dit is een basis huishoudelijk reglement, de uitbater kan je ter 

plaatse nog een uitgebreid huishoudelijk reglement bezorgen. Vraag 

er naar bij aankomst. 

 

 DE GALGHOEK 

 

Dichtbij het Donkmeer en het Nieuwdonk vind je de Galghoek. Het domein bestaat uit 

den Bookhamer en de Gratiebossen. Hier kan je ontspannen in een stukje privébos. Dit 

jeugdverblijf heeft een capaciteit van 75 personen.  



 

Reserveren: www.kampas.be - +32.9/210.57.70 – cjt@cjt.be  
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AANKOMST 

Respecteer de uren van aankomst en vertrek. Neem 10 

dagen voor aankomst contact op met de eigenaar om 

een vlot onthaal te garanderen.  

 

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 

In elk huis wordt afval gesorteerd. Vraag aan de 

verantwoordelijke wat de regels zijn en waar welk afval 

moet gedeponeerd worden. 

 

BEDDEN 

Iedereen is verplicht minstens één laken mee te 

brengen en te gebruiken over de matrasovertrek, ook 

bij het gebruik van een slaapzak. Er zijn geen kussen 

of dekens aanwezig.  

 

ENERGIE 

Voor energie en afval wordt een forfait per dag 

gevraagd.  

 

EXTRA KOSTEN 

Natte eindschoonmaak 

 

FEESTEN 

De huizen hebben geen vergunning om (doop-, 

communie-…) feesten te laten doorgaan. Indien de 

eigenaar of beheerder merkt dat er toch een feest 

doorgaat, kan hij eisen dat de groep het gebouw 

verlaat zonder enige vorm van compensatie voor de 

groep. 

 

HUISDIEREN 

Huisdieren zijn niet toegelaten. 

 

KAMPVUUR 

Het is door de brandweer uitdrukkelijk verboden om 

kampvuur te maken. 

 

LAWAAI 

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

niet graag gestoord in je slaap door luidruchtige 

mensen.  

Nachtspel is verboden. Heb respect voor de buren 

en het gebruik van versterkte muziek buiten is niet 

toegestaan.   

 

 

PLAKKEN OF PRIKKEN 

Plakband wordt enkel op steen of hout aangebracht, 

nooit op behang of geschilderde ondergrond. In 

deuren en muren worden geen nietjes, duimspijkers of 

nagels aangebracht. 

 

ROKEN 

Roken in de huizen is niet toegestaan. 

 

SCHOONMAAK 

Keuken- en badhanddoeken moeten zelf meegebracht 

worden, alsook poetsmateriaal en toiletpapier. 

Je laat het gebouw “veegschoon” achter:  afwas gedaan, 

alles op zijn plaats, koelkast geleegd en uitgewassen, 

vuilbakken geleegd (ook in de toiletten) en alles is 

uitgeveegd. 

 

STUDENTEN 

Studenten worden geacht zich ook te houden aan de 

regels van het huis. 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. Probeer dus in te 

schatten hoeveel tijd je nodig hebt om je bagage te 

maken, alles op te ruimen en te poetsen. 

 

WEETJES 

Tafels, stoelen of matrassen worden niet buiten 

gebracht. Bij het niet naleven hiervan kan de 

eigenaar bij beschadiging van het meubilair een 

deel of de volledige waarborg inhouden. 

 

 

WERK OOK MEE AAN 
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