
Huisreglement – Bivakplaats Taxandria 

 

➢ De check- in is ten vroegste om 15u op de eerste dag van de periode. 

➢ De check-out is ten laatste om 12u op de laatste dag van de periode. 

➢ De inventaris wordt gemaakt van het aanwezige materiaal. 

➢ Meterstanden van gas, elektriciteit en water worden genoteerd bij aankomst en vertrek. 

➢ Voor het vertrek worden de lokalen gepoetst met water en zeep. 

➢ Afval wordt gesorteerd (papier / PMD / keukenafval / restafval). Niet-recycleerbaar afval kan 

in de daarvoor voorziene container.  

➢ Bedden en matrassen mogen niet verplaatst worden.  
➢ Het gebruik van onderlaken en kussensloop is verplicht, ook bij gebruik van een slaapzak. 
➢ Dieren zijn verboden. 
➢ Bomen, jong of oud, mogen niet beschadigd worden.  
➢ De schade aangebracht aan de bivakplaats of omgeving, valt ten laste van de groep. 
➢ Het is verboden binnen te roken. Peuken moeten in de vuilbak gegooid worden.  

➢ Sla geen nagels of duimspijkers in muren, deuren, … of bomen. 

➢ Verboden te schrijven en plakband te kleven op muren, deuren, ramen, kasten enz. 
➢ Verboden frituurvet door de afvoer te gieten. 
➢ Enkel houten tafels en banken en witte en blauwe kunststof-stoelen mogen buiten geplaatst 

worden. ’s Avonds worden ze binnen of onder het afdak geplaatst. 
➢ De lokalen mogen niet verlaten worden langs de ramen, uitgezonderd bij brand. 
➢ Kampvuur is enkel toegestaan mits goedkeuring door de brandweer en de verhuurder en op 

de daarvoor voorziene plek. 

➢ De verhuurder mag de lokalen en het terrein ten alle tijde betreden. 

➢ Toiletten dagelijks poetsen, maandverband niet in de WC gooien maar in de daarvoor 
bestemde vuilbakjes. 

➢ De verhuurder is niet verantwoordelijk voor ongevallen die zich tijdens de kampperiode 
voordoen. 

➢ Tenminste 2 uren voor vertrek moet de verhuurder verwittigd worden, opdat de lokalen en 
het materiaal kunnen nagekeken worden en de afrekening kan gemaakt worden.    

➢ Bij aankomst op Taxandria zal de verantwoordelijke een lijst afgeven van al de aanwezigen 
van de groep, met naam, adres en geboortedatum. Deze lijst wordt na het kamp vernietigd. 

➢ Tenten moeten achteraan op het terrein gezet worden. Putten en sleuven moeten gedicht 
worden op het einde van het kamp. 

➢ Muziek is toegestaan, maar met respect voor de buren! 
 
Eigen veiligheid 

➢ De gaskraan van de keuken moet ’s nachts dichtgedraaid worden. 
➢ Pruts niet aan de installatie van gas, elektriciteit en water. 
➢ Gebruik geen producten die brand of ontploffing kunnen veroorzaken. 
➢ Verken en bespreek de evacuatiewegen. 
➢ Bespreek bij aanvang van het kamp het reglement, het verzamelpunt en ook de 

instructies in geval van brand met de leidingsploeg en alle deelnemers. 
➢ Leden van de brandweer krijgen op verzoek steeds toegang tot de lokalen. 
➢ Sluit de lokalen steeds af bij afwezigheid. 
➢ Elke groep blijft verantwoordelijk voor eigen materiaal. 

 

Heb respect voor de bivak, de omgeving en de buren.  

Respecteer de nachtrust en eigendommen van anderen! 


