
 
 

VERBLIJFSREGLEMENT JVC SCOUTSRALLY NEERPELT 

 

A.- Algemene Bepalingen 

 

1. Het jeugdverblijfcentrum wordt beheerd onder de verantwoordelijkheid 
van de Sint-Willibrordusscoutsgroep VZW met maatschappelijke zetel te 

3910 Neerpelt, Ralleylaan, 5. Het secretariaat van het centrum is 

gevestigd te 3910 Neerpelt, Ralleylaan 5. 

2. Het jeugdverblijfcentrum werd erkend door Toerisme Vlaanderen in het 
kader van de reglementering “Toerisme voor Allen“ als huis van het 

type “C“ en wordt gesubsidieerd door de afdeling Jeugd van het 

Agentschap Sociaal-Cultureel werk voor Jeugd en Volwassenen. 

3. De richtlijnen van het gemeentelijk politiereglement op de 

bivakplaatsen zijn van toepassing. 

4. De huurders aanvaarden de bepalingen van dit reglement. 
5. De mondelinge richtlijnen van de verhuurverantwoordelijke zijn 

eveneens bindend. 

6. Elke beschadiging, binnen of buiten, dient spontaan gemeld te worden 
aan de verblijfsverantwoordelijke en wordt aangerekend. De gebruikers 

staan ook in voor eventuele schade door bezoekers veroorzaakt. 

7. De uren van aankomst en vertrek zoals vermeld op het huurbewijs, 

worden gerespecteerd. Wijzigingen worden tijdig afgesproken. Bij 

afwezigheid van de verhuurverantwoordelijke kan men voor inlichtingen 

terecht bij het onderhoudspersoneel. 

8. Het bijplaatsen van tenten tijdens de maanden juli en augustus is 
mogelijk. Het aantal wordt bij de reservatie afgesproken. 

9. Het meebrengen van huisdieren is niet toegelaten. 
10.De natuur dient te worden gerespecteerd. 

 

B.- Reservatie 

 

1. Reservaties gebeuren via reservatieformulieren opgesteld na per mail 
of brief inlichtingen te hebben genomen over het al of niet 

beschikbaar zijn van de gewenste periode. 

2. De overeenkomst is definitief na betaling van de borgsom, ten laatste 
10 dagen na reservatie. 

3. Na betaling van de borgsom en na ontvangst van het 

reservatieformulier ontvangt men een huurbewijs. De vermeldingen op 

dit huurbewijs zijn voor alle partijen bindend. 

 

 

4. a) Boekingen kunnen zonder beperking in tijd gebeuren. Families en 
niet-jeugdorganisaties kunnen echter slechts reserveren 6 maanden 

voor de voorziene periode. Vlaamse jeugdverenigingen hebben een 

absolute voorrang tot 6 maanden voor elke schoolvakantieperiode. 

b) Behoudens overeen te komen uitzonderingen kunnen voor het gebouw 

“Coninxsteen” voor de weekenddagen buiten de schoolvakanties enkel 

groepen behorende tot het Vlaams jeugdwerk reserveren met dien 

verstande dat deze groepen slechts kunnen boeken vanaf het begin van 

elk schooltrimester (01/09 – 01/01 – 15/04) 

 

C.- Annulering 

 

1. Annulering van 10 tot 2 weken voor de verblijfsperiode geeft 

aanleiding tot het betalen van een schadevergoeding van 60 % van de 

minimumovernachtingsprijs. Bij minder dan 2 weken wordt een 

vergoeding van 80 % aangerekend. De borgsom vervalt steeds. 

2. In geval van overmacht of opvordering vanwege de overheid wordt de 
huurovereenkomst zonder vergoeding verbroken. 



 

D.- Afrekening 

 

1. De verblijfstarieven worden op het reservatieformulier vermeld. 
2. De afrekening (verblijf, energie, water, schade)wordt na controle bij 

en na het vertrek aan de verantwoordelijke toegestuurd.  Betaling 

dient per bankoverschrijving binnen de 8 dagen te gebeuren. 

3. Het energieverbruik wordt berekend aan de hand van meteropnames, 

volgens de geldende en geafficheerde tarieven. 

 

E.- Gebruik van de gebouwen 

 

1. In de gebouwen geldt wettelijk een absoluut rookverbod. In alle 

verblijfsruimten werden branddetectors aangebracht. 

2. Brandblusapparaten, ontruimingsalarm en brandslangen mogen slechts in 
geval van nood gebruikt worden. Bij misbruik moet de schade vergoed 

worden. Richtlijnen in verband met de brandbeveiliging dienen 

nageleefd te worden. 

3. Bij aankomst wordt uitleg gegeven over het gebruik van de verwarming. 
Eigen verwarmingstoestellen mogen om veiligheidsredenen niet worden 

bijgeplaatst. 

4. Alle kooktoestellen werken op elektriciteit; kookpotten en ander 

keukengerief, koelkast en diepvriezer zijn aanwezig. In de Leemberg 

is een oven. 

5. Er mogen geen wijzigingen worden aangebracht aan de 

elektriciteitsvoorzieningen. 

6. In de slaapkamers mag niet gegeten of gedronken worden. De kussens en 
matrassen mogen in geen geval op de grond gelegd worden. Dekens 

worden op aanvraag voorzien. Het gebruik van, zelf mee te brengen, 

onderlakens(hoeslaken), slaapzak en kussenslopen is verplicht. 

7. Het meubilair mag ook op het terras gebruikt worden maar niet 

daarbuiten. 

8. Bij vertrek worden alle tafels en stoelen opgestapeld en aan de kant 
gezet. De matrassen worden rechtgezet en de kussens worden terug in 

de rekken gelegd. Het gebouw en de omgeving worden proper 

achtergelaten. In geval van onvoldoende poetsen kan een vergoeding 

van minimaal 100 euro voor een poetsbeurt worden aangerekend. 

9. Poetsmateriaal zoals borstels en trekkers en dergelijke is aanwezig. 
Zelf mee te brengen : afwasproducten, poetsproducten, 

keukenhanddoeken, dweillen, poetsdoeken, schoteldoeken, vuilzakken, 

pedaalemmerzakken, wc-papier. 

10. Afval wordt verplicht gesorteerd. Enkel restafval mag in de 

container. GFT-afval  kan in een compostkuil of vat terecht. Wie niet 

wenst te sorteren kiest voor het meenemen van de eigen afval. 

  

F.- Gebruik van de buitenterreinen 

 

1. De sportvelden en de speeltuin van de Scoutsrally zijn voor iedereen 
toegankelijk. De sportvelden worden best op voorhand gereserveerd. 

Activiteiten van andere groepen worden niet verstoord. 

2. Wie gebruik wil maken van de kampvuurkring dient hiervoor 

uitdrukkelijk de toelating te bekomen van de verhuurverantwoordelijke 

en diens richtlijnen op te volgen. Voor het kampvuur mag enkel 

sprokkelhout gebruikt worden of zelf meegebracht hout. In geen geval 

worden de bomen beschadigd. Schade dient vergoed overeenkomstig een 

door een erkende boomverzorger opgemaakt schadebestek. 

3. Buiten mag geen geluidsapparatuur met versterking gebruikt worden. 

Ieders nachtrust dient gerespecteerd. 

4. Pionierhout ( sjorhout ) mag slechts gebruikt worden na toelating en 
op aanwijzing van de verhuurverantwoordelijke. In geval van 

beschadiging of verlies wordt € 2,50/meter aangerekend. 

5. Het gebruik van de aangrenzende terreinen kan slechts gebeuren mits 
toestemming van de eigenaars en overeenkomstig de door deze bepaalde 

voorwaarden. 

6. Avondspelen na 22u zijn verboden in het aangrenzend park van 

Provinciaal Domein Dommelhof. 

 


