
          Huisreglement    ‘t Chiropaksken 

 
 

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

van de lokalen, het terrein, keukentoestellen en het materiaal. Sanitair en keuken moeten degelijk gepoetst 

worden. Bij het einde van het gebruik, wordt het huis in zijn oorspronkelijke staat achtergelaten. Indien 

onvoldoende schoongemaakt werd, heeft vzw ‘t chiropaksken het recht een deel van de waarborg in te houden. 

 

Wees zuinig met energie: lichten niet nutteloos laten branden, deuren dicht laten als de verwarming op staat. 

 

Beschikbaar materiaal (glazen borden tassen etc  )  worden na gebruik opgeruimd, afgewassen, afgedroogd en 

opgeborgen op de voorziene plaats (aantallen respecteren). 

Vergeet niet, bij eventueel gebruik, het barbecuetoestel en de koeltafel buiten, schoon te maken (niet 

schoongemaakt = €50). 

 

Afval en vuilnis dienen correct gesorteerd te worden: 

Voor kleine kampen wordt het restafval in gele zakken van ILVA gedeponeerd en PMD in blauwe zakken . 

Deze zijn verkrijgbaar bij de verantwoordelijke tegen betaling. 

Voor grote kampen wordt het restafval gedeponeerd in zwarte zakken, deze  deponeert u in de grote 

afvalcontainer, hiervoor wordt een vaste huurprijs aangerekend (€60 per container,  zwarte zakken en 

hygiënische zakjes inbegrepen). 

Het glas en papier deponeert u in de aparte voorziene containers of afvalbakken. 

Op het einde van de verhuur moeten alle vuilbakken voorzien worden van nieuwe, lege vuilniszakken. 

Poetsmateriaal is aanwezig, gelieve dit na gebruik op de juiste plaats terug te zetten. 

Afvalwater niet door de terrastegels laten lopen a.u.b. Houd de ruimte onder het terras proper. 

Toiletpapier, onderhoudsproducten, handdoeken ,  schotelvodden  moeten zelf meegebracht worden. Deurmatten  

dienen eveneens uitgeklopt te worden. 

Bij vertrek worden de koelkasten afgezet en de deuren ervan opengezet. 

 

Rookverbod in de jeugdlokalen(Koninklijk besluit van 13.12.05). Buiten het gebouw hangen er asbakken. 

Gebruik deze plaatsen om eventueel te roken en respecteer het milieu door de sigarettenpeuken in de asbakken 

achter te laten. 

 

Het is verboden om op de platte daken te lopen en/of te roken. Sigaretten en peuken  kunnen aanleiding geven tot 

brand. 

 Indien deze afspraak niet nageleefd wordt, heeft vzw ’t chiropaksken het recht de betrokkenen of zelfs de gehele 

groep uit het lokaal en van de terreinen te zetten. 

 

De jeugdlokalen zijn niet voorzien van internet of kabel. Om de bereikbaarheid te garanderen, moet elke huurder 

tijdens het verblijf minstens een gsm in bezit hebben. 

 

Er mogen geen voorwerpen, obstakels geplaatst worden die de nooduitgang (via inkomhall) kunnen verhinderen. 

 

De huurder verzekert zich op voldoende wijze tegen brandgevaar. De brandpolis kan ten allen tijde opgevraagd 

worden door de vzw ’t chiropaksken. 

 

Avondstilte vanaf 22u00 is verplicht. Vanzelfsprekend is lawaai buiten, na dit uur totaal verboden. Gelieve de 

rust te bewaren in de inkomhall. 

Het plaatsen van tenten is alleen toegelaten op het grasterrein achter het volleybalplein en(achter het 

schoolgebouw), en dit om de nachtrust van de buren te respecteren. 

 

Het is niet toegelaten feestjes te organiseren. We betalen hiervoor geen sabam noch billijke vergoeding. 

 

In de muren worden geen nagels, duimspijkers of nietjes aangebracht Eventuele informatie, affiches worden 

bevestigd op de vooraf bepaalde plaatsen. 

 

Ernstige gebreken aan het patrimonium  worden onmiddellijk gemeld aan één van de beheerders. 

Privé domeinen niet betreden. 



De aanpalende school(terreinen ) en het rechtse bosgedeelte(met een paar schuilhokjes erop) zijn privé-domein, 

en dus niet te betreden. Ook het gebouw (oude pastorij) in het bos zijn privé. De speeltuigen op het terrein 

achter de school worden niet gebruikt(zijn eigendom van de school). 

 

Indien er obstakels, hindernissen in de beek of in de vijver van het bos vallen op worden geplaatst, gelieve dit te 

verwijderen en de beek en de vijver in haar oorspronkelijke staat terug te brengen. Indien deze afspraak niet 

nageleefd wordt, heeft de vzw het recht een deel van de waarborg in te houden . Deze maatregel is ook van 

toepassing bij het vernietigen en opzettelijke beschadigen van jonge bomen en planten. 

 

Het meubilair wordt met het nodige respect behandeld. Gelieve ze na gebruik op de oorspronkelijke plaats terug 

te zetten. De gekleurde stoelen binnen het lokaal mogen enkel binnen gebruikt worden. 

 

Kampvuur is alleen toegestaan op de voorziene kampvuurruimte en in de vaste vuurplaat. Na gebruik dient de 

vuurplaat opnieuw leeggemaakt te worden en de ruimte er rond alsook de arena netjes achter gelaten worden. 

Indien deze afspraak niet nageleefd wordt, heeft de vzw het recht een deel van de waarborg in te houden. 

 

Indien de verantwoordelijke niet kan aanwezig zijn bij het uitchecken, dient u het gebouw goed af te sluiten, en 

de sleutels zo snel mogelijk overhandigen aan de verantwoordelijke. 

 

Gelieve na in en uitladen van bagage en materialen, de auto ’s van de parkeerplaats van de parochiale zaal PAX 

te verwijderen. Er is voldoende parkeergelegenheid op het kerkplein. 

 

Waarborg wordt geregeld via kampas. 

 

De beheerraad van vzw ’t chiropaksken heeft het recht eventuele bijkomende sancties te treffen indien er inbreuk 

wordt gedaan op één van vermelde punten. 

 

De huisverantwoordelijken of hun  vertegenwoordiger hebben steeds toegang tot het gebouw. 

 

 

 

Huisverantwoordelijken 

 

Koen Bevernage  (voorzitter)  0495/214618 

Willem Vanden Berghe (beheerder)                0477/270626 

Stefan Vanden Eynde (beheerder)  0476/234740 

Jean-Marie De Volder (huisbewaarder)  0496/737366 

Jolien De Volder  (huisbewaarder)  0497/738169 

 

 

  

  

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                  Algemene  Informatie  
 

Nuttige telefoonnummers 
 

Dokter 
Dr. Kiekens J-M  JB Van Langenhaeckestraat 7   9400 Appelterre  054/339233 
.  

Centraal oproepnummer wachtdienst dokters     054/423939 

De weekendwachtdienst loopt van vrijdag 20 uur tot maandag 8 uur. 

De wachtdienst op een wettelijke feestdag loopt van de vooravond om 20 uur tot de 

volgende morgen om 8 uur 

WEEKEND en FEESTDAG 

Huisartsen Wachtpost PAGENI 

Leopoldlaan 83 b401 

9500 Ophasselt 

Opgelet! Enkel tussen 08u en 23u 

www.pageni.be            1733 

       

Tandarts :  
Vera De Leeuw  Appelterre dorp 10  9400 Appelterre  054/325646 

Jan Hooge  Lindeveld 7   9500 Gimminge  054/323888 

 

wachtdienst Land van Aalst (regio Ninove-Geraardsbergen) 
-Centraal oproepnummer: 053 70 90 95 

- zaterdag ,zon- en feestdagen van 9 uur tot 18 uur 

 

Apotheek : 
Vangheluwe – Penne  Appelterre dorp 31  9400 Appelterre  054/336361 

 

Ziekenhuizen : 
ASZ Geraardsbergen  Gasthuisstraat 4   9500 Geraardsbergen 

ASZ Aalst  Merestraat 80   9300  Aalst 

OLV Aaalst  Moorselbaan 164  9300 Aalst 

Sint-Elisabeth ziekenhuis Godveerdegemstraat 69  9620 Zottegem 

 

Hulpdiensten : 

112 

Medische spoeddienst  

Europees noodnummer 

Brandweer 

Dit nummer werkt via om het even welk telefoontoestel (vast of gsm, zelfs zonder sim-kaart) 

 

101 Federale Politie  

 

http://www.pageni.be/


Openbaar vervoer : 

Station Ninove       02/5282828 (alle diensten) 

De Lijn        09/2119111 (info dienstregeling) 

 

Voeding: 

 

 

Spar    ’t Angereelstraat  30 9400 Appelterre  0470 742575 

Bakkerij  Francois Brakelsesteenweg 460 9400 Appelterre  054/331423 

Bakkerij Hans Andries Peperstraat 6  9506 Zandbergen  054/342385 

Slagerij Noel  Zandbergenplein 9 9506 Zandbergen  054/332953 

 

Colruyt   polderbaan 123  9400 Ninove 

Delhaize(Ninia)  Vuurkruisstraat  9400 Ninove 

Aldi(Ninia)  vuurkruisstraat  9400 Ninove 

Carrefour  Albertlaan 80  9400 Ninove 

 

Huisverantwoordelijken 

 

Koen Bernage  (voorzitter)  0495/214618 

Willem Vanden Berghe (beheerder)            0477/270626 

Stefan Vanden Eynde (beheerder)  0476/234740 

Jean-Marie De Volder (huisbewaarder)  0496/737366 

Jolien De Volder  (huisbewaarder)  0497/738169 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


