
KAMPPLAATS  “TER  LOO” 
Kareelstraat 21 te 1674 Bellingen 
 

HUISREGELS 
 
Vooraf: 
Deze kampplaats maakt deel uit van een groter geheel, waarvan ook andere bewoners en verenigingen 
gebruik maken. Wij hebben bovendien buren die gedurende meerdere maanden met kampeerders moeten 
samenleven. Daarom o.a. zijn er enkele regels die we nauwgezet willen toepassen. 
 
De gebruiker verklaart deze huisregels te hebben gelezen en aanvaard. 
Dit huishoudelijk reglement is aanvullend op de algemene voorwaarden van de huurovereenkomst. 
De gebruiker is er toe gehouden de gemaakte afspraken in de huurovereenkomst, de algemene 
voorwaarden en deze huisregels, na te leven tot het verblijf is afgerond. 
 
Verblijven in Ter Loo gebeurt met respect voor het gebouw, de omgeving, het materiaal, de 
verantwoordelijken van Ter  Loo en de buurt.  
Bij het vertrek zijn de gebouwen en terreinen proper. 
 

• Als kampeerder mag je gebruik maken van volgende locaties: 
o Binnen 

▪ Gelijkvloers 
keuken, koelkastlokaal, refter, traphal met toiletten, de turnzaal. 

▪ Verdieping 
grote slaapzaal, slaapkamer 1 en 2, kleine slaapzaal 
wasruimte, stortbaden en WC’s, polyvalente zaal 
 

o Buiten 
▪ Binnenkoer (pandhof), maar balspelen alleen met zachte ballen, zeker geen voetbal 

(gevaar van glasbreuk). 
▪ Boomgaard met oude fruitsoorten, mits het respecteren van de aanplantingen en 

het bijhorend steunmateriaal. Tenten en eventuele andere bouwsels worden hier 
opgesteld. 

▪ Grote weide ten westen van het gebouwencomplex. Ook de lokale jeugd mag hier in 
principe komen spelen. Indien je hier een activiteit plant, heb je uiteraard voorrang. 
Gelieve dit op gepaste wijze aan eventuele andere gebruikers mede te delen. Hier 
geen tenten of vaste installaties plaatsen, ook geen putten graven in de grond.. 

▪ Bosje met populieren en veel netels. Dit bos is niet van ons, maar we mogen het, tot 
nader bericht gebruiken. Respecteer de bomen a.u.b. Geen tenten in het bos. 

▪ Het plantsoen met Mariabeeld is geen echte speelruimte! 
 

• Toegang terrein 
Er zijn drie mogelijkheden 

o Langs de voordeur aan de parking 
o Langs de grote poort links van de parking 

Om ongewenste gasten de toegang tot het complex te ontzeggen, wordt de grote poort 
afgesloten van 20.00u tot 8.00u. 

o Langs de groene poort rechts van de parking. 
Deze poort is meestal op slot. Zij kan, na afspraak met de huisbewaarder, gebruikt worden 
voor leveringen of bijzondere situaties. 

 

• Ter Loo is rookvrij. Roken doe je best niet, eventueel buiten maar zeker niet binnen. 
 

• Binnen in de dagzalen, ook in de turnzaal,  is er een absoluut verbod op balspelen. Er is een ruime 
speelweide die voldoende mogelijkheden biedt. 
 



• Versterkte muziek kan buiten enkel met een doel: voor een kampdans, een verzameloproep … en 
dit enkel voor een beperkte duur. Tussen 22.00 uur en 8.00 uur wordt het buiten de gebouwen echt 
rustig  en dit uit respect voor de andere bewoners en de buren. 
Uitzonderingen: een nachtspel, een kampvuur, … zijn mogelijk, maar alleen na goede samenspraak 
met de huisbewaarder. 
Maar meer algemeen vragen we om het geluidsniveau beperkt te houden: Ter Loo is gekend om zijn 
stilte! Maak dus niet de hele dag luid kabaal d.m.v. muziek! Luidsprekers kunnen enkel opgesteld 
worden binnen in lokalen en op de binnenkoer, dus niet op de speelweide of op de ruimte achter 
het gebouw. Richt luidsprekers naar binnen en zeker niet naar achter het domein. De bewoners daar 
ondervinden het meeste hinder. Wij hechten veel belang aan dit punt. De huisbewaarder heeft een 
decibelmeter en zal streng controleren. Bij misbruik sluiten we de elektriciteit af. 
 

• De bedden in de slaapplaatsen staan volgens ons goed. Zij mogen dus niet verplaatst worden. 
Het gebruik van onderlaken en hoofdkussenhoes is verplicht.  
 

• Plastic stoelen kunnen buiten gebruikt worden, alsook een twintigtal witte plastic tafels. Andere 
tafels zijn absoluut niet bestand tegen vocht en blijven dus binnen. 
 

• De friteuse heeft een inhoud van 15 liter. Alleen olie gebruiken, geen vet. Gebruikte olie terug 
meenemen of klaarzetten voor containerpark (wij brengen ze voor u weg!). 
In geen geval olie weggieten in wasbak of rioolputjes. De friteuse grondig reinigen. 
 

• Het gebruik van gasflessen binnen de muren is absoluut verboden. 
 

• Er zijn een aantal borden en prikborden: maak er gebruik van. Indien je nog meer wil aanplakken, 
dan niet met duimspijkers, nietjes of plakband. De huisbewaarder zorgt voor meer ruimte.  
 

• Het waterverbruik wordt beperkt tot het noodzakelijke: keuken, wassen, kuisen. Er worden dus 
geen waterspelen georganiseerd. De brandslangen worden hopelijk niet gebruikt, zeker niet voor 
waterspelletjes. 
Indien je een zwembad(je) wenst op te stellen, dan kan dat alleen op de binnenkoer, maar in geen 
geval op het grasveld. Er zal een supplement waterverbruik aangerekend worden indien dit 
zwembad meer dan 10 m³ water bevat. 
 

• Kampvuur: datum bij aanvang doorgeven a.u.b.  
Kampvuur gaat door in het midden van de rotonde. Nadien worden de verbrandingsresten 
opgeruimd. Doe je dat niet, dan rekenen we extra kosten aan. Er wordt geen vuur meer gemaakt 
tijdens de laatste dag, zodat de nieuwe groep niet geconfronteerd wordt met een smeulende hoop! 
 

• Huisvuil wordt gesorteerd in glas, PMD, GFT en restfractie.  
Glas wordt naar de glascontainer gebracht.  
Voor PMD, GFT en restfractie mogen enkel de officiële zakken (blauw, wit en zwart)  gebruikt 
worden. Zij zijn verkrijgbaar  (2 euro per stuk) bij de huisbewaarder. Volle zakken graag dichtbinden 
en vooraan aan inrijpoort plaatsen, in het hok.  
In het compostvat hoort alleen ongekookt groenafval thuis. Het wordt leeggemaakt in witte GFT 
zakken of in de compostbakken. Compostvat uitkuisen. Op de composthoop worden geen gekookte 
etensresten gegooid. 
In iedere WC en in de wasplaatsen is er een kleine vuilnisbak. Gelieve hem leeg te maken. 
 

• Huisdieren zijn niet toegelaten! 
 

• Ter Loo is autovrij. Alleen voor aan- en afvoer  van materiaal mogen auto’s het domein binnen. 
Auto’s horen thuis op de parking. Indien we vaststellen dat er met auto’s over het grasveld gereden 
wordt, wordt, zonder verdere procedure,  de volledige waarborg verbeurd verklaard. Je bent dus 
verwittigd. 
 



• Elke groep die in Ter Loo overnacht dient aan de wettelijke verplichting te voldoen om uiterlijk bij 
aankomst een waarheidsgetrouwe lijst van alle deelnemers over te maken 
 

• Bij aankomst dienen de lokalen in ontvangst genomen te worden en gecontroleerd op netheid, dit 
samen met de huisbewaarder. Het servies, bestek en keukengerief worden gecontroleerd: zie 
“Keukeninventaris kampplaats”. Opmerkingen i.v.m. onvolledige inventaris moeten de eerste twee 
dagen doorgegeven worden.  
Het waarborg /energie formulier wordt ingevuld en de waarborg wordt betaald ,(in kontanten, geen 
cheque, indien niet op voorhand gestort). 
 

• Twee uur voor het vertrek wordt alles in zijn oorspronkelijke netheid gebracht. 
In de refter worden alle tafels en stoelen op hun oorspronkelijke plaats gezet. 
De lokalen dienen droog te zijn vooraleer de controle kan beginnen. 
Indien er onvoldoende opgeruimd en gepoetst werd, worden de kosten voor het aanvullend 
poetsen aangerekend. 
Het waarborg/energie formulier wordt aangevuld en ondertekend. Het saldo wordt, door storting, 
binnen de veertien dagen teruggegeven. 

 
=================== 


