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 VERBLIJFSGEBOUW DE BOSUIL SINT-HUIBRECHTS-LILLE 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  ZOMERKAMPEN DE BOSUIL 

Het CJT en de huisverantwoordelijke van De Bosuil wensen uw jeugdgroep van 

harte welkom op De Bosuil in Sint-Huibrechts-Lille. 

Het huis blijft onder de leiding van de plaatselijke Jeugdraad-Lille VZW De 

Bosuil. De huisverantwoordelijke van De Bosuil is gemachtigd toezicht uit te 

oefenen op het gebruik van het huis. Wederzijds begrip betekent een vlotte 

samenwerking. 

Deze waarborg die u gestort heeft is voor de afrekening van de kosten voor 

verbruik energie, het afvoer van afval, de eventuele schade aan het huis en 

materiaal en voor de eventuele schoonmaak. 

Ten laatste vijf dagen na het verblijf, wordt na afrekening van de energie en andere 

kosten, het resterende bedrag van de waarborg  terug gestort op de rekening van 

de groep. 

Het is verboden de maximumcapaciteit van het huis te overschrijden. Bij niet 

naleving zal u ter plaatse een meerprijs aangerekend worden. 

Wanneer de huisverantwoordelijke vaststelt dat het verblijf een feest is of een 

andere niet sociaaltoeristische activiteit is, is deze gemachtigd een hogere 

waarborg te vragen, de toegang tot het huis te ontzeggen of de groep tijdens het 

verblijf aan de deur te zetten. 

Bij aankomst ontvangt de verantwoordelijke van de groep de nodige sleutels, die 

voor het vertrek dienen teruggegeven. Het aantal wordt op de inventaris 

ingeschreven. 

Voor het gebruik van het huis wordt alle materiaal aan de hand van een inventaris 

nagekeken 

Opgemerkte schade wordt onmiddellijk aan de huisverantwoordelijke gemeld. 

De laatste dag wordt zowel het huis als het materiaal opnieuw nagekeken.  

Het huis en het terrein dienen schoongemaakt. U komt in een gepoetst gebouw, 

laat het gebouw achter zoals je het zelf wil aantreffen bij uw aankomst. 

De lijst van alle deelnemers (naam en adres) wordt per mail opgestuurd naar 

verblijf@opdebosuil.be ten laatste 1 dag voor het begin van het kamp. Eén 

door de huisverantwoordelijke ondertekend exemplaar wordt op het 

politiebureau afgegeven. 

Bij aankomst zal de verantwoordelijke van de Bosuil de kampverantwoordelijke 

ontvangen. 
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 VERBLIJFSGEBOUW DE BOSUIL SINT-HUIBRECHTS-LILLE 

Respecteer het gebouw en de omgeving. U bent zelf verantwoordelijk voor het 

schoonmaken en netjes houden van het huis en het materiaal. Sanitair en keuken 

moeten dagelijks grondig gepoetst worden. Respecteer de poetsgewoonten van 

het huis en gebruik aangepaste methodes en producten.  

Aan het einde van het verblijf wordt het huis in oorspronkelijke staat 

achtergelaten.  

Het schrobwater dient via de sifons afgevoerd te worden; ofwel dienen de 

klinkers buiten zuiver gemaakt met zuiver water.  

Om het goed werken van de schuifdeuren niet te hinderen wordt er op 

aangedrongen geen vuil via de geleiding in de vloer naar buiten te doen.  

De vloeren van het gebouw dienen met water gepoetst en het bij vertrek droog te 

zijn; bij slecht poetsen wordt een som van € 100,00 ingehouden van de 

waarborg.  

Wanneer er niet gepoetst is zal een som van € 250,00 ingehouden worden.  

De meubels dienen bij vertrek van de groep in hetzelfde lokaal opgesteld als 

bij aankomst van de groep; zoniet wordt €10 ingehouden van waarborg. 

 Plakband wordt enkel op hout of steen aangebracht, echter nooit op geschil-

derde ondergrond.  

Plakband mag in geen geval aangebracht worden op het glas van de vensters. 

In deuren of muren worden geen nagels, spijkers of nietjes aangebracht. 

Gelieve het afgesproken uur van aankomst en vertrek te respecteren. 

De groep mag vanaf 15 uur in het gebouw, tenzij anders wordt afgesproken. 

Het vertrek is voorzien om 12 uur ten laatste. 

Iedereen is verplicht minstens één onderlaken mee te brengen en te 

gebruiken over de matrasovertrek, ook bij het gebruik van een slaapzak. Er zijn 

geen dekens voorzien. 

Op elk bed is een matras aanwezig.  

Iedereen brengt zijn eigen hoofdkussen mee. 

Verplaats geen bedden, neem er in geen geval de matrassen af. 

De matrassen moeten op de bedden blijven liggen; indien wordt vastgesteld dat 

deze op de vloer worden geplaatst zal een boete van € 10,00 per matras worden 

afgehouden van de waarborg. 

De groep brengt zelf poetsmaterialen en desinfecteermaterialen mee, zoals 

voorzien in het protocol. 

IN DE KEUKEN MOGEN GEEN GASPITTEN BIJGEPLAATST WORDEN. 

HET PLAATSEN VAN BIJKOMENDE GASFLESSEN IS EVENEENS 

VERBODEN. 

De bagage van de verblijfsgasten mag de vluchtwegen niet versperren. 

De groep brengt zelf kookpotten, pannen, borden, tassen, bestek mee voor in de 

keuken, 
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De verhuurder wijst elke verantwoordelijkheid af voor verlies, diefstal of 

beschadiging van bagage, persoonlijke eigendommen of voertuig.  

Afgesloten kasten en deuren zijn privé, en dienen gesloten te blijven. 

Bij inbraak of het onnodig openen zullen wij een deel van de waarborg 

aftrekken.   

Ieder verblijvende groep dient in het bezit te zijn van een verzekeringspolis voor 

de duur van het verblijf m.b.t. burgerlijke aansprakelijkheid van de groep, haar 

begeleiders, voor alle schade aan derden.  

VERBLIJFSGEBOUW DE BOSUIL SINT-HUIBRECHTS-LILLE 

Hou U strikt aan de voorwaarden van brandveiligheid, hygiëne en 

geluidshinder. 

De brand detectoren mogen niet los gedraaid of afgedekt worden. 

Bij het verbreken van de zegel, het onnodig activeren of leegspuiten van 

brandblussers zullen wij deze kosten volledig door rekenen.  

De branddeuren dienen steeds dicht te zijn. 

De nooddeuren mogen slechts in geval van nood gebruikt worden. 

De doorgangen en uitgangen steeds vrijhouden. 

Zelf meegebrachte toestellen mogen alleen gebruikt worden als ze in orde zijn 

met de wet. 

In geval van brand zal iedereen zo snel mogelijk het gebouw verlaten en zich 

naar het verzamelpunt begeven. Het rookverbod geldt altijd en overal. 

Huisdieren zijn niet toegelaten. 

Nachtspel (na 22 u) is verboden. Avondstilte (vanaf 22 u) is verplicht. 

Enkel tuinmeubelen mogen buiten gebruikt worden.  

Alleen de aangeduide lokalen mogen gebruikt worden. 

(zie plan reeds in uw bezit)  

De toegang tot het gedeelte muziekbunker, op  het gelijkvloers, is enkel als 

nooduitgang te gebruiken. Deze toegang is verzegeld. 

De toegang tot het gedeelte plaatselijke speelpleinwerking, op de verdieping, is 

enkel als nooduitgang te gebruiken. Deze toegang is verzegeld. 

Wanneer deze zegel zonder geldige reden is verbroken zal een bedrag van  € 50 

afgetrokken worden van de waarborg. 

Indien de groep per fiets naar het verblijfscentrum komt, mogen de fietsen in de 

daarvoor voorziene ruimte in de kelder geplaatst worden. 
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In verband met het vrij houden van de toegangswegen voor de hulpdiensten 

mogen  aan het gebouw maximum 5 voertuigen geparkeerd worden. De 

overige auto’s dienen op de parking voor de Bosuil geplaatst te worden. 

De groep staat er borg voor dat de jonge beplanting rond het gebouw ongestoord 

kan groeien. 

Voor het gebruik van de terreinen gelden volgende regels: 

(zie plan in zaal gelijkvloers) 

- Over het gebruik van de speeltuin wachten wij nog op de Nationale

Veiligheidsdienst.

Tot hiertoe is het gebruik van de speeltuin niet toegelaten.

- Tijdens de speelpleinwerking op maandag – woensdag en vrijdagnamiddag

is de speelweide tussen kampeerweide en voetbalplein voorbehouden aan

spw.

- Het poortje achter het gebouw blijft tijdens de spw-werking gesloten.

- De aangrenzende speelweide achter het verblijfsgebouw  mag als

kampeerweide gebruikt worden. De kampeerweide moet net zoals het

verblijfsgebouw in zuivere staat achter gelaten worden.

- Op de kampeerweide mogen geen greppels gegraven worden rond de

tenten. De tenten worden binnen de omheining opgesteld. Er mogen zo

weinig mogelijk gaten gemaakt worden in de kampeerweide; na afloop

van het kamp moeten deze zorgvuldig gedicht worden, zoniet zal een

bedrag afgetrokken worden van de waarborg.
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AFVAL VERWIJDERING  (kampen) 

Het afval dient gesorteerd: papier – glas – etensresten – recycleerbaar – 

restafval.  

Het papier en karton mag gratis naar het recyclagepark gebracht worden. 

Het glas kan u gratis in de glasbak werpen.  

De glasbak staat in de Lindestraat ingang parking tegenover muziekzaal.  

(zie stratenplan) 

Er worden afvalcontainers geplaatst om de volle afvalzakken voorlopig in te 

stockeren. 

Het pmd-afval dient in blauwe zak gedaan ( zie apart brief reeds in uw bezit) 

Het recyclage - en het restafval dient apart in zakken gedaan, zakken te zorgen 

door de groep, en kan afgevoerd naar het recyclagepark.  

Dit is gelegen Heuvelerweg 26 te Sint-Huibrechts-Lille. ( zie stratenplan) 

 Het stratenplan is bijgevoegd. 

De openingsuren van het recyclagepark zijn: 

Maandag: gesloten  

Dinsdag : van 09u00 tot 12u30 en van 13u00 tot 16u00  

Woensdag: van 09u00 tot 12u30 en van 13u00 tot 16u00  

Donderdag: van 09u00 tot 12u30 en van 13u00 tot 16u00 

Vrijdag: van 09u00 tot 12u30 en van 13u00 tot 16u00  

Zaterdag: van 09u00 tot 12u30 en van 13u00 tot 16u00   

Wanneer u naar het recyclagepark gaat dient u de toegangskaart van de 

Bosuil te gebruiken en de rekening die u krijgt op het recyclagepark af te 

geven bij uw vertrek op de Bosuil. De kosten zullen afgehouden worden van 

uw waarborg.  

Groepen die bij het vertrek toch nog afval achterlaten zullen een vergoeding 

moeten betalen, die zal afgehouden worden van de waarborg.  

Per achtergelaten zak zal € 10,00 afgehouden worden van de waarborg.     

Het kampvuur  dient via de website van de gemeente Pelt aangevraagd. 

De plaats van het kampvuur moet na afloop zuiver en terug in orde 

gemaakt worden. 

De verantwoordelijke van de groep krijgt een kopie van dit huishoudelijk 

reglement toegestuurd per e-mail, dit staat ook vermeld op de inventaris. 
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De verantwoordelijke van de groep verklaart zich akkoord met inhoud van dit 

huishoudelijk reglement en ondertekent een bewijs voor ontvangst van dit 

reglement. 
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DE BOSUIL SINT-HUIBRECHTS-LILLE 

LIJST HULPNUMMERS 

DOKTERS in Sint-Huibrechts-Lille 

Evens Josee 

Huisartsenpraktijk De Meulen 

WACHTDIENST DOKTERS 

APOTHEKER in Sint-Huibrechts-Lille 

Clijsters 

ZIEKENHUIS 

Maria Ziekenhuis Maesveld 1 

POLITIE NEERPELT 

Politiezone HANO Energiestraat 1 

BOSUIL 

Cafetaria speeltuin 

Triki Jan 
algemene leiding 

Dreesen Ludo 

Kaulillerweg 44/l 

Lille dorp 22 

011 604060 

Lille dorp 18 

Overpelt 

Neerpelt 

verantwoordelijke elektriciteit 
bij technische storing 

Van Lindt Tony 
verantwoordelijke technische dienst 

Gielen Hubert 
verantwoordelijke technische dienst 

011 649135 

011 151420 

011 643483 

011 826000 

011 440820 

011 642985 

0468 308026 

0475 660498 

0475 620025 

0497 064806 
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