
 

Regelement 
 

AANKOMST  
Respecteer de uren van aankomst en 
vertrek. Controleer ook bij aankomst 
samen met de verantwoordelijke de 
meterstanden en eventuele schade. 
Neem 10 dagen voor aankomst contact 
op met de eigenaar.  
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  
Er zijn geen bedden beschikbaar.  
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 
staat.  
Verwarming, elektriciteit, water en gas 
worden verrekend volgens de 
meterstand.  
EXTRA KOSTEN  
Te vragen bij de huisverantwoordelijke.  
HUISDIEREN  
Huisdieren zijn niet toegelaten.  
HUISVUIL  
Te vragen aan de 
huisverantwoordelijke.  
KAMPVUUR  
Toestemming om kampvuur te houden 
moet je vragen aan de 
huisverantwoordelijke en/of de 
brandweer. De huisverantwoordelijke 
duidt ook de plaats aan waar je 
kampvuur mag maken. Vraag dit best 
na bij de huisverantwoordelijke.  

LAWAAI  
Respecteer de stilte voor 8u en na 22u. Je 
wordt ook niet graag gestoord in je slaap 
door luidruchtige mensen. Nachtspel wordt 
enkel toegelaten mits toestemming van de 
huisverantwoordelijke èn van de politie.  
PLAKKEN OF PRIKKEN  
Plakband wordt enkel aangebracht op hout of 
steen, echter nooit op behang, ramen of 
geschilderde ondergrond. In muren en 
deuren 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. Dan krijg je al een groter 
deel van je waarborg terug.  
Keuken- en badhanddoeken moeten zelf 
meegebracht worden, alsook poetsmateriaal 
en toiletpapier.  
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  
Bij het leveren van het kampmateriaal van 
een vrachtwagen: gelieve de Blokstraat in te 
rijden via de Groenstraat.  
WAARBORG  
De waarborg moet ten laatste 1 maand na het 
verkrijgen van het ‘toegangsbewijs’ gestort 
worden. Het bedrag en het rekeningnummer 
staan op het ‘toegangsbewijs” en op de 
website.  

 


