
  
 
 
 
 
 Huishoudelijk reglement  
 De Berkelhoeve / De Rekketek / De Wizzeweus 

 

 
 
 

Hartelijk welkom! We wensen jullie een geweldig verblijf op ons domein. Om dit zo 
aangenaam mogelijk te laten verlopen, vragen we om met de hele groep onderstaande 
afspraken na te komen.  

 
*Bij aankomst en vertrek neem je de energiemeters op volgens de aangegeven instructies. 
Laat na vertrek dit document achter in de keuken.  
*De Berkelhoeve heeft geen vergunning voor feesten (doop, communie, cantussen…) . 
Indien de verantwoordelijke merkt dat er toch een feest doorgaat, kan hij eisen dat de groep 
het gebouw verlaat zonder enige vorm van compensatie voor de groep 
*De lift die in de Rekketek ligt, staat ter beschikking van alle mindervalide bezoekers. (ook 
als ze in de Wizzeweus overnachten.) 
*In beide vleugels hangen prikborden waar je informatie kan ophangen. Hang niets op aan 
deuren en muren. Schade hieraan wordt in rekening gebracht.  
*Roken in het gebouw is niet toegestaan.   
*Verplaats geen bedden of kasten.  
*Gebruik altijd hoeslaken en kussensloop. Gebruik een slaapzak of donsovertrek indien je 
de donsdekens gebruikt.   
*Tel bij aankomst de inventaris van de keuken(s) na.  
*Geef tekorten/schade op de aankomst dag door aan de contactpersoon van de 
Berkelhoeve. Tekorten/schade die nadien worden opgemerkt, worden aangerekend.  
*Volg het sorteerbeleid zodat de afvalberg tot een minimum herleid kan worden. Gebruik 
enkel de vuilzakken die je van de Berkelhoeve krijgt. Elke gegeven vuilzak wordt 
aangerekend. Voor de restafval is dit een rode of groene vuilzak (€2/ zak 100l), een PMDzak 
kost €1/zak. Indien je glas wil achterlaten dan betaal je €3 per begonnen bak. Papier en 
karton kan je achterlaten in de grote gele container, GFT in de groene. Beiden zijn gratis.  
Alle afval wordt verzameld in de eerste garage op de parking.  
*Wil je de dieren voederen, volg de juiste instructies. Dit voorkomt zieke dieren of ratten in 
het kippenhok.  
*Huisdieren zijn niet toegelaten.  
*Het volledige domein is beschikbaar voor de groep. Neem veiligheidsregels in acht. Laat 
kleine kinderen niet alleen aan de vijver. Zaag geen gezonde bomen om, beschadig ze niet. 
Ruim na een spel en bij vertrek het speelterrein op. 
*Blijf bij stormweer uit het bos (www.kmi.be). Ook na een storm kunnen loshangende 
takken het gevaarlijk maken in het bos.  
*Kampvuur kan worden gemaakt in de kampvuurkring. Op alle andere plaatsen is vuur 
maken verboden! Gebruik voor vuur de afgevallen takken in het bos.  
Volg de gemeentelijke/provinciale instructies zodat er al dan niet, rekening houdend met de 
weersomstandigheden, veilig vuur kan worden gemaakt. Www.natuurenbos.be geeft hierbij 
ook een indicatie.  

http://www.natuurenbos.be/


 

 

*Rij niet met de auto/brommer op het domein.   
*Tussen 22u en 8u respecteer je de avondstilte. Dit betekent dat er tussen deze uren geen 
lawaai gemaakt kan worden. Nachtspel is verboden op het domein.  
*Speel muziek met een gematigde volumeknop en gebruik dit enkel functioneel.  
*Laat het gebouw achter volgens de afgesproken poetsformule 1,2 of 3. Poetsmateriaal- en 
-producten zijn voorhanden. Indien na je verblijf meer tijd nodig is om het gebouw terug 
netjes te krijgen, dan wordt deze tijd met €35 per extra uur afgetrokken van het bedrag van 
de waarborg.  
*Respecteer het afgesproken vertrekuur.  
 
Gelezen op  
 
 
 
Voor akkoord, 
 
 
 
De groepsverantwoordelijke     Uitbater Berkelhoeve 


