
 

Welkom in Hoje De Bergen! 
 
 
 

 
 
 
Deze infofolder is je gids om je verblijf zo aangenaam mogelijk te laten verlopen. Je kan er alle info 

in vinden over koken, spelen, slapen, poetsen, veiligheid, prijzen, etc. Laat het ons weten als er 
iets ontbreekt of als er verkeerde info in staat. Je kan altijd bij ons terecht met vragen die niet 

beantwoord worden in deze map: verhuur@hojedebergen.be 
 
 

Je contactgegeven tijdens het verblijf: 
 

Hoje De Bergen 
Zemstseweg 43 

2811 Hombeek 

  



 

In het kort   

We zetten hieronder even de belangrijkste zaken nodig voor een prettig verblijf op een rijtje:  

• Onze lokalen zijn voor eventjes jullie thuis. Draag er goed zorg voor!  

• Meld het ons zo snel mogelijk wanneer er iets stuk is of niet goed meer werkt of bij andere 

problemen. Je kan altijd iemand bereiken via de contactgegevens die je krijgt bij ontvangst. We 

doen ons best om je probleem zo goed mogelijk te verhelpen. Ben je na je verblijf toch niet 

helemaal tevreden over iets, laat het ons dan weten via verhuur@hojedebergen.be   

• Zorg er bij aankomst voor dat je over een correcte lijst met aanwezige personen (minimaal naam 

groep, datum verblijf en naam, voornaam en geboortedatum van aanwezige personen) in 

tweevoud beschikt. Dit is essentiële informatie voor de brandweer bij rampen. Eén exemplaar hou 

je zelf bij, één exemplaar bezorg je ons bij aankomst.  

• Laat de keuken, de toestellen, het eetgerei en de kasten schoon en proper achter voor de 

volgende groep.  

• Zorg ervoor dat er geen afval achterblijft (vuilbakken leeg!) en dat het correct gesorteerd is. 

• Laat  alles minstens even proper achter zoals je het gekregen hebt.  

 

We wensen je een prachtig verblijf toe in Hoje De Bergen!  

  



 

Aankomst en vertrek 

Deze infofolder ontvang je bij aankomst. Wil je graag zo weinig mogelijk tijd verliezen bij het 

inchecken? Voorzie dan alvast de volgende zaken: 

- Een lijst in tweevoud met daarop de naam, voornaam en geboortedatum van iedereen die 

aanwezig is. Dit is essentiële informatie voor de brandweer bij rampen. Eén exemplaar hou je zelf 

bij en één exemplaar bezorg je ons. Daarnaast zijn we ook verplicht om deze  lijst bij te houden 

voor de lokale politie en brandweer. 

- 50  euro waarborg voor de ontleende sleutel. 

 

Bij aankomst zal een medewerker met jou alles overlopen. Opmerkingen i.v.m. de accommodatie, 

schade, onvolledige inventaris worden dan of binnen het uur na aankomst gemeld en genoteerd. 

Heb je vragen over de accommodatie of je verblijf? Blijf er niet mee zitten en stel ze onmiddellijk! 

Reken op ongeveer een half uurtje voor het inchecken. 

Spreek bij aankomst het uur van vertrek af en respecteer dit. 

Bij schade of verlies meld je dit tijdens je verblijf of bij het uitchecken. Voor de meeste schade 

hanteren we een vaste tarievenlijst. In het geval van uitzonderlijke schade wordt er samen een 

schadedocument opgesteld. Dit kan voor beide partijen een handig document zijn voor de 

verzekering. 

Bij vertrek zal een medewerker met jou alles overlopen. Hij zal samen met jou het gebouw 

doorlopen en controleren of alles correct is achtergelaten en gepoetst. 

 

  



 

Poetsen 
 
Materiaal  
Het nodige poetsmateriaal vind je terug onder trap, net naast de polyvalente zaal. Als het poetsen 
door de groep niet voldoet aan de standaard die we hanteren in Hoje De Bergen, dan zullen de 
extra poetsuren aangerekend worden.  
 
Het poetsmateriaal bestaat uit het volgende:  
 
- 2 emmers  

- 2 dweilen  

- 2 stofdoeken  

- 2 kleine borstels en veegblikken  

- 3 aftrekkers  

- 3 keerborstels  

- 2 schuurborstels  

- 1 stofzuiger  
 
- 1 schuurmachine 
 
Je dient zelf te zorgen voor kuisproducten.  
 
Wat verwachten we sowieso van jullie?  
 
- Tafels en stoelen proper afkuisen en terug opstellen zoals bij ontvangst. 

- Versiering, kamerindeling, affiches op ramen, … weghalen  

- Alle ruimtes vegen (ook achter de deuren en onder de bedden!)  

- Vuilbakjes legen in slaapkamers, badkamers, zaal en keuken.  

- De afwas is gedaan en vuren, oven, fornuis, koelkast, werkbladen, kasten en vloer zijn proper.  

- Alle keukenmaterieel staat terug op zijn plaats.  

- Alle afval opruimen en correct sorteren volgens de sorteerwijzer.  

- Kampvuur : vuurplaats opkuisen en hout terugleggen 

- Terrein rondom : vuilnis opruimen en koer vegen. 
 
- Spiegels en lavabo’s reinigen en droog maken.  

- Alle ruimtes beneden nat schuren en droog dweilen. 

- Alle ruimtes boven uitkeren en alles opvegen. 

- Douches proper maken, nat en droog dweilen.  

- Toiletten helemaal reinigen, ook onder de bril, de pot zelf en achter de toiletten.  
  



 

Afval en sorteerwijzer 
 
Elke groep zorgt ervoor dat het eigen afval netjes gesorteerd is en op de daartoe bestemde 
plaatsen staat. Wat sorteren we en waar zetten we het?  
 
- Papier: papier maak je klein en berg je op in kartonnen dozen. Deze kartonnen dozen plaats je in 
de ruimte aan de koelcel.  

- PMD: je krijgt bij aankomst een aantal PMD zakken. In deze zakken kan je je PMD kwijt. Volle 
PMD zakken plaats je in het afvalhok. Heb je extra PDM zakken nodig kan je deze steeds bijkopen 
(bvb Spar Hombeek) 

- Frituurolie: gebruikte frituurolie kan je tijdelijk stockeren in het afvalhok op de parking. (Laat 
geen frituurolie achter in de toestellen!). Op het einde van het kamp dien je dit naar het 
containerpark in Mechelen te brengen. 

- Glas: glas kan je kwijt in de plastic bakken in het afvalhok (wegbrengen op het einde) of in de 
glasbollen in Hombeek centrum (aan de overweg) 

- Hout: brandbaar hout mag je achterlaten naast de kampvuurkring (en/of opbranden)  

- Plastic afval: Alle plastic mag proper en leeg in de roze zakken van Stad Mechelen en dan in 
ons afvalhok.  

- Restafval: al het overige afval mag je verzamelen in witte restafvalzakken van Stad Mechelen en 
deze in het afvalhok plaatsen. Woensdagochtend dienen deze op tijd aan de straatkant te staan. 

- Grof vuil: Dit dien je terug mee te nemen naar huis.  
 
- Etensresten en eetbaar keukenafval mogen in een aalput op het speelveld beneden tegen de 
beek worden begraven. Bespreek vooraf met ons waar deze put gegraven wordt, zodat je niet in 
één van de vorige putten terecht komt. 
 
 
Containerpark 
 
We hebben voor de bezoekende groepen een speciale kaart voor het containerpark in Mechelen. 
https://www.ivarem.be/recyclagepark-mechelen-noord  

(Containerpark Mechelen Noord, Blarenberglaan 29a, 2800 Mechelen).  
 
Vraag ze bij je aankomst aan de verantwoordelijke 
 
Beperk zoveel mogelijk je afval! Afval verwerken kost geld.  
 
  

https://www.ivarem.be/recyclagepark-mechelen-noord


 

Inventaris Keuken 
 

Beschrijving Aantal  
Vorken 100 

Lepels 100 

Messen 100 

Kleine lepeltjes 100 

Kleine vorkjes 0 

Platte borden 100 

Soepborden 60 

Plastieke 
kommetjes 98 

Soepkommetjes 
Cambell's 48 

Grote messen 9 

Schaar 1 

Aftrekker 1 

Vergiet 4 

Aardappelmesjes 6 

Dunschiller 1 

Plateaus  12 

Glazen:   

Duvel 4 

Bierglas 1 

Knalglas 1 

Wijnglazen 7 

Bierglas divers 1 

Kommetjes inox 8 

Grote potten 16 

Grote deksels 9 

Pannen 6 

Potten 5 

Uitschenkkommen 
inox 6 

Uitschenkkommen 
steen 11 

Mengkom Inox 1 

Mengkom Glas 1 

Steakmessen 0 

Steakvorken 0 

BBQ-vork 1 

Dessertbordje 1 

Onderzetbordjes 28 

Tassen 2 

Friteusemand 1 

Opschudbak 
(friteuse) 1 



 

Friteuselepel 1 

Microgolfoven 1 

Perculator 1 

Curverbak met 
theelichtpotjes 1 

  



 

 
 
Handige contactgegevens 
 
Hieronder vind je een lijst van nuttige adressen en telefoonnummers van handelszaken en dokters 
in de buurt. Klopt er iets niet meer? Laat het ons weten!  
 
     
 

Wie Wat Telefoon Adres Info 

Dr. Kristof Peeters Huisdokter 015.711.511 Bankstraat 91 www.docpeeters.be 

Dr. Anke Van den 
bergh 

Huisdokter 015/41.40.74 Kattestraat 23 www.huisartsenkattestraat.be/ 

De Medische Hoek Huisdokter 015/63.29.00 Diepstraat 34 www.demedischehoek.be/ 

AZ Sint Maarten Ziekenhuis 015/89.10.10 Liersesteenweg 435 
Mechelen 

https://www.azsintmaarten.be/ 

Spar Hombeek Winkel 015/41.26.23 Kapelseweg 4 https://www.mijnspar.be/spar-
hombeek 

Walter Verdoodt Aveve 015/41.27.91 Hombekerkouter 50 Gasflessen, klein materiaal 

Marc Dekkers Bakker 015 41 25 76 Fr Reyniersstraat 44 Brood 

Hoeve Ten Bossche Vers Roomijs 015 61 19 15 Bosstraat 2 www.hoevetenbossche.be 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

  



 

Evacuatie en brandalarm 
 
Alarmsysteem  
 
Ons gebouw is uitgerust met automatische branddetectie en drukknoppen op strategische plaatsen 
om de alarmsirene te laten starten. De alarmcentrale staat bovenaan in het jeugdhuis, maar een 
extra bedieningspaneel kan je vinden aan de inkom beneden in de zaal. Het alarm staat steeds 
aan.  
 

 
 
 
Wanneer de alarmsirene weerklinkt kan je op het display van de alarmcentrale zien welke sensor 
aanleiding heeft gegeven tot het alarm.  
De sirene kan je afzetten door op het alarm te kiezen voor “Sirene 1 uit” en daarna de code 1234 
in te geven en daarna op OK te drukken. Je dient wel eerst de oorzaak van het alarm op te zoeken 
en deze weg te nemen (rook bij rookdetector en drukknop reset indien er iemand een noodknop 
indrukt). Voor het resetten van een noodknop heb je een speciaal sleuteltje nodig dat aan de 
noodknop aan het technisch lokaal hangt. Je steekt het sleuteltje onder in de knop, draait en trekt 
aan de sleutel. 
 

 
 
Er worden bij elk alarm automatisch 3 personen via SMS verwittigd en er zal ook steeds iemand 
ter plaatse komen. Bij meerdere valse alarmen door het indrukken van de noodknoppen zal dit 
aangerekend worden. 
 
Indien evacuatie nodig is, zorgen de groepsverantwoordelijken voor de evacuatie. Stel je daarom 
bij aankomst goed op de hoogte van de vluchtwegen, de noodknoppen en de 



 

brandbestrijdingsmiddelen. De verzamelplaats is op het grasplein achteraan het gebouw. Hou 
steeds een nauwkeurig bijgehouden aanwezigheidslijst ter beschikking van de hulpdiensten. 
  
 
Brandinstructies  
 
1. Blijf rustig en bel 112. Geef duidelijke informatie over: plaats en omvang van de brand + aantal 
slachtoffers.  

2. Probeer éénmaal om de brandhaard te blussen.  

3. Sluit ramen en deuren en verlaat de gevarenzone. Bij versperring van de normale vluchtweg, 
gebruik de tweede evacuatieweg. Maak uw aanwezigheid duidelijk.  

4. Blijf ter beschikking van de brandweer om verdere informatie te verschaffen.  

5. Contacteer de uitbater: 0475 75 94 85. Hij kan de nodige middelen ter beschikking stellen van 
de hulpdiensten.  
 
Evacuatieplannen  
 
De evacuatieplannen en de brandinstructies vind je ook terug op strategische plaatsen in het 
gebouw.  
 
Legende : 
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Evacuatieplan beneden 

 

 

 

 

 



 

 

Evacuatieplan boven 

 

  



 

Huisreglement 
 
Algemeen  
 
De verblijfgroepen zijn als ‘een goede huisvader’ verantwoordelijk voor de gebouwen, de omgeving 
en het toebehoren.  
Indien de accommodatie niet netjes is of indien je gebreken merkt dan wordt je geacht dit binnen 
het uur na aankomst te melden. Indien je niets komt melden betekent dit dat alles in orde is en is 
nadien ook geen verhaal mogelijk.  
Het gebouw moet zowel binnen als buiten dagelijks onderhouden worden tijdens het verblijf.  
Hoje De Bergen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen in en rondom het gebouw, 
ontvreemding van goederen, schade of verlies van eigen zaken en goederen.   
 
Koken  
 
De keuken en de toestellen moet netjes onderhouden worden.  
Alle vuren en toestellen bij vertrek grondig reinigen (ook als je niet de eindschoonmaak doet). De 
onderkant van de oven en de gaspitten bedekken met aluminiumfolie.  
Alles sorteren overeenkomstig de foto’s die uithangen en de opgegeven aantallen.  
Afval sorteren volgens de sorteerwijzer.  
 
Slapen  
 
Er mag enkel worden geslapen op de benedenverdieping. Elke slaapruimte dient een 
rechtstreekse uitgang naar buiten te hebben, en daarom mogen de slaapzalen niet onderverdeeld 
worden in aparte ruimtes.  
Het is verboden op de bovenverdieping te slapen 
 
Brand  
 
Er is een rookverbod in het hele gebouw. Gooi buiten geen brandende peuken weg.  
Kaarsen en ander brandend materiaal is verboden in en rond het gebouw muv de kampvuurkring 
en de barbecue.  
Er is een (rook)detectiesysteem in het gebouw.  
Sluit alle ramen en doe de deuren op slot indien je het gebouw verlaat.  
Het brandalarm en de brandblussers mogen alleen bij brand of andere noodgevallen gebruikt 
worden.  
De nooduitgangen moeten vrij blijven  
De verzamelplaats bij brand is het grasplein achter het gebouw 
 
 
 
 
 
Kampvuur  
 
Enkel in de kampvuurkring mag er vuur gemaakt worden, en uitsluitend in de voorziene 
vuurschaal. Een groter open kampvuur is enkel toegelaten indien u een schriftelijk akkoord hebt 
van de brandweer.  
 
Vertrek 
  
Voor je vertrek moet het volgende zeker in orde zijn:  
 



 

- Tafels en stoelen staan terug opgesteld zoals aangegeven en zijn proper afgekuist.  

- Alle versiering, kamerindeling op papier, affiches op ramen, … zijn weg.  

- Alle ruimtes vegen (ook achter de deuren!) en kuisen zoals voorzien. 

- Vuren, ovens, kasten en keukengerei proper maken en ordenen zoals aangegeven.  

- Alle afval opruimen en correct sorteren.  

- Kampvuur : hout sorteren en uitvegen.  

- Terrein rondom : vuilnis opruimen en vegen..  
 
Verloren Voorwerpen 
 
We houden verloren voorwerpen 1 maand bij. Daarna worden deze weggeschonken. Verloren 
voorwerpen kan je ophalen na het maken van een afspraak.  
 
Schade  
 
We appreciëren het enorm als je ons opgemerkte of aangebrachte schade meedeelt. Normale 
gebruiksschade of spijtige ongevallen zullen we nooit aanrekenen. Langs de andere kant lijkt het 
ons logisch dat de groep ons een faire schadevergoeding betaalt bij al dan niet bewust aangerichte 
schade. In onderling overleg proberen we een schikking te bereiken.  
 
Vragen en klachten  
 
Is er een probleem tijdens je verblijf? Verwittig dan zo snel mogelijk een medewerker. 
Wij zullen er alles aan doen om je probleem op te lossen en je hier correct over te informeren. Is je 

probleem niet naar wens opgelost of wil je graag feedback geven, dan kan je dit steeds doen via 

verhuur@hojedebergen.be.  

 

 
 


