
 

HUISREGELS Kimpenhof   

Versie: 1/01/2023 

 

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 Kimpenhof 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 Kimpenhof gebeurt met respect voor het gebouw, het 

materiaal, de verantwoordelijke van Kimpenhof en de buurt. Bij het 

vertrek zijn de gebruikte gebouwen en terreinen proper. 

3. U bent verantwoordelijk voor het schoonmaken en onderhouden van 

het kamphuis en alle materialen. 

4. Sanitair en keuken moeten dagelijks gepoetst worden. 

5. Op het einde van het verblijf wordt het kamphuis in de 

oorspronkelijke staat achtergelaten, d.w.z  

- Lokalen poetsen 

- Speelweide opruimen en eventuele greppels dichten. 

6. In de deuren en muren worden geen nagels, duimspijkers of nieten 

aangebracht.  

7. Er wordt geen Duct tape aangebracht op muren, deuren en ramen. 

8. Géén balspelen binnen in de lokalen, alleen op de speelweide. 

9. Enkel de daarvoor voorziene stoelen en tafels buiten of voor het 

spel gebruiken. De andere tafels en stoelen mogen niet buiten. (zie 

inventaris) 

 



10. Vernielingen en/of herstellingen melden bij de 

kamphuisverantwoordelijke. 

11. Al het huisvuil moet gesorteerd worden. 

12. Het rookverbod is overal van toepassing. 

13. Iedere doorgang vrijhouden a.u.b. 

14. Avondstilte dient gerespecteerd te worden (na 22u). 

15. Versterkte muziek kan buiten enkel met een doel (voor een 

kampdans, een verzamelliedje, …) en voor even worden gebruikt. 

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 Kimpenhof 

16. Voor kampvuur en avondspel is het akkoord van de 

kamphuisverantwoordelijke en/of politie verplicht.  

17. De reglementen van brandveiligheid, hygiëne en geluidshinder 

dienen strikt opgevolgd te worden. 

18. Jullie worden verwacht op de hoogte te zijn van de inhoud van 

het ‘kampeerreglement betreffende het verblijven op kampeerterreinen 

en in jeugdverblijfcentra door al of niet georganiseerde groepen’ en 

zich hier ook aan te houden. 

19. Gelieve het afgesproken uur van aankomst en vertrek te 

respecteren. 

20. Elke groep die in Kimpenhof 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. De lijst omvat: 

 Vanaf de leeftijd van 16 jaar: naam, voornaam, geboorteplaats, 

geboortedatum, nationaliteit en nummer identiteitskaart. Voor 

Belgische deelnemers volstaan naam, voornaam en 

rijksregisternummer. 

 Voor kinderen tot de leeftijd van 15 jaar: naam en voornaam 

volstaan. 

 

        Dank U. 

 


