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De huurder verklaart deze Huisregels te hebben gelezen en aanvaard. Dit 
huishoudelijk regelement is aanvullend op de Algemene Voorwaarden van de 
huurovereenkomst.  

De huurder is ertoe gehouden de gemaakte afspraken in de huurovereenkomst , 
de Algemene Voorwaarden en deze huisregels na te leven tot het verblijf is 
afgerond. 

1. Verblijven in de Touwladder is enkel bedoeld voor (re)creatieve, educatieve en 
maatschappelijk georiënteerde groepsactiviteiten. Groepen kunnen er niet terecht 
voor activiteiten zoals feesten, fuiven, een cantus of ontgroening. 

2. Verblijven in de Touwladder worden met nadruk gevraagd de avondstilte te 
respecteren. Zowel voor de buurtbewoners als voor de verblijvende groep is het 
fijn dat beide partijen een goede nachtrust hebben. Bedenk dat onze 
buurtbewoners elk weekend nieuwe groepen in hun achtertuin hebben en dat het 
niet naleven van de avondstilte negatieve gevolgen heeft voor nieuwe groepen en 
onze relatie met de buurtbewoners. Tussen 22u en 8u wordt het buiten de 
gebouwen echt rustig. Uitzonderingen (een nachtspel, een kampvuur …) zijn enkel 
mogelijk in goede samenspraak met de verantwoordelijke van de Touwladder. 

3. Elke groep die in de Touwladder overnacht dient aan de wettelijke verplichting 
te voldoen om uiterlijk bij aankomst een waarheidsgetrouwe lijst van alle 
deelnemers (wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen in artikel 141 tot 
147, toegelicht in het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 betreffende de registratie 
en de controle van reizigers die verblijven in een toeristische 
verblijfsaccommodatie) over te maken. 

4. Tenten kunnen enkel tijdens de zomermaanden en mits voorafgaandelijke 
toestemming geplaatst worden op het grasveld achter het bos. Het is niet 
toegestaan om met auto’s op de grasvelden te rijden. Kampvuur is verboden op 
het gehele terrein. 



5. Tafels en stoelen uit onze polyvalente ruimte, het leidingslokaal en de refter zijn 
enkel binnen te gebruiken. Voor buiten kan er gebruik gemaakt worden van de 
krukjes en tafels uit de oranjerie. 

6. Er geldt een algemeen rookverbod in alle gebouwen. Peuken dienen door de 
verblijvende groep zelf opgevangen te worden (buiten) en bij het einde van het 
verblijf opgeruimd te worden. 

7. Schrijf nergens iets op. Gebruik geen plakband op een geschilderde ondergrond. 
Gebruik geen nagels of nietjes in het houtwerk of op de muren. 

8. Slaapzalen - het gebruik van een hoeslaken en kussensloop is verplicht in de 
Touwladder. De bedden staan vast gemonteerd, probeer deze dan ook niet te 
verplaatsen. Dekens zijn te verkrijgen op aanvraag. Plooi deze na gebruik terug op 
en overhandig deze terug aan onze huisverantwoordelijke. Zorg er voor dat bij 
vertrek alle matrashoezen mooi over de matrassen liggen een op elk bed een 
kopkussen ligt. 

9. Vertelzolder – om het laminaat in de vertelzolder te sparen, is het niet 
toegelaten deze met schoenen te betreden. Ook tafels en stoelen plaatsen is hier 
uit den boze. 

10. Afval – Sorteren is de boodschap. Plaats PMD-afval in de voorziene 
rolcontainers in blauwe zakken. Plaats restafval in de voorziene rolcontainers in 
grote grijze zakken. Ledig op tijd de rolcontainers in de grote afvalcontainer aan de 
poort. Deze wordt op vrijdagochtend door een afvalwerkingsbedrijf geledigd. 
Papier en karton worden afzonderlijk gesorteerd in de bakken vlakbij de grote 
afvalcontainer aan de poort. Glas neem je zelf mee of breng je zelf naar de 
glasbol. 

11. Energiekosten en schade - bij aankomst worden alle tellerstanden genoteerd en 
het keukenmateriaal geteld tijdens de rondleiding. Bij vertrek worden de 
tellerstanden opnieuw genoteerd en wordt gekeken of er keukenmateriaal 
ontbreekt en of er schade werd aangebracht. Met deze gegevens wordt een 
afrekeningsnota opgemaakt, waarna deze met de waarborgsom wordt verrekend. 

12. Vertrek - bij vertrek dienen alle lokalen proper gekuist te zijn. Er is geen mo-
gelijkheid De Touwladder te laten kuisen. Er is poetsgerief aanwezig. 


