
Huishoudelijk Reglement jeugdlogies ‘Hof Marie d’Haese’ 

• We wensen uw jeugdgroep van harte welkom in ‘Hof Marie d’Haese’. 

• Deze jeugdlogies is een verblijf met zelfkook. 

• Dit centrum is niet aangesloten bij CJT Boekingscentrale.  

• Het huis blijft onder de leiding van Gunther Baeyens en Chantal Lumen of een vervanger. Zij zijn 

gemachtigd toezicht uit te oefenen op het gebruik van het huis. Wederzijds begrip betekent een 

vlotte samenwerking. 

• Bij aankomst meldt de groepsverantwoordelijke zich aan bij de huisverantwoordelijke alvorens 

de groep het huis betreedt. Er wordt een deelnemerslijst in tweevoud aan de 

huisverantwoordelijke bezorgd ten laatste voor in gebruik name (liefst vooraf via mail). 

• Aan de huisverantwoordelijke wordt bij aankomst een waarborg van 250 EUR betaald voor 

eventuele schade aan het huis en voor de eventuele schoonmaak. De laatste dag wordt het 

resterende bedrag, na afrekening van de energiekosten en plaatsbeschrijving, ter plaatse 

terugbetaald. 

• Wanneer de huisverantwoordelijke vaststelt dat het verblijf een feest is, of een andere niet-

sociaal-toeristische activiteit gaat, is zij gemachtigd een hogere waarborg te vragen, de toegang 

tot het huis te ontzeggen of de groep tijdens het verblijf aan de deur te zetten. 

• De energieprijzen: De kosten voor elektriciteit, water, gas en huisvuil zitten niet vervat in de 

verblijfsprijs. Bij aankomst en vertrek worden de tellerstanden genoteerd. 

De prijzen zijn  beschikbaar op de website jeugdverblijven.be.  

• Voor het gebruik van het huis wordt alle materiaal nagekeken aan de hand van een inventaris. 

Opgemerkte schade wordt onmiddellijk aan de huisverantwoordelijke gemeld. De laatste dag 

wordt zowel het huis als het materiaal opnieuw nagekeken. (zie verder) 

• De maximumcapaciteit van het huis mag NOOIT overschreden worden. Bij niet-naleving kan de 

huisverantwoordelijke u een meerprijs aanrekenen voor de overlast. 

 Gelieve het afgesproken uur van aankomst en vertrek te respecteren. 

 

 In het gebouw en in de onmiddellijke omgeving ervan moeten stilte en rust gerespecteerd 

worden. Nachtspel (na 22 u) is verboden. Avondstilte (vanaf 22 u) is verplicht. 

De huisverantwoordelijke heeft het recht het contract vroegtijdig te beëindigen indien dit punt 

niet wordt gerespecteerd. 

 

 Binnen geldt een rookverbod. 

 

 Verplaats geen bedden zonder toestemming van de huisverantwoordelijke. Neem er in geen 

geval de matrassen af. Hou iedere doorgang en uitgang vrij. 



 U bent zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken en netjes houden van het huis en het 

materiaal. Sanitair en keuken moeten dagelijks grondig gepoetst worden. Respecteer de 

poetsgewoonten van het huis en gebruik aangepaste methodes en producten. 

Aan het einde van het verblijf wordt het huis in z'n oorspronkelijke staat achtergelaten. 

 

 Plakband wordt enkel op hout of steen aangebracht, echter nooit op behang of geschilderde 

ondergrond. In deuren of muren worden geen nagels, spijkers of nietjes aangebracht. 

 

 In de gemeenschappelijke ruimte op het gelijkvloers is een bord en projector voorzien. Gebruik 

is mogelijk na afspraak met de huisverantwoordelijke. 

 

 Iedereen is verplicht minstens één laken en kussensloop mee te brengen en te gebruiken over 

de matrasovertrek, ook bij gebruik van een slaapzak.  

 

 Alle keukenmateriaal en bestek is aanwezig. De groep brengt zelf handdoeken voor opschik en 

vaat en toiletpapier mee. 

 

 Voor kampvuur en avondspel is het akkoord van de huisverantwoordelijke en/of de plaatselijke 

politie en/of de plaatselijke brandweer verplicht. De huisverantwoordelijke duidt de 

kampvuurplaats en de voorwaarden aan. 

 

 Binnenin het gebouw worden enkel propere zachte schoenen of pantoffels gebruikt. 

 

 Het meebrengen van huisdieren is niet toegelaten. 

 

 Het huisvuil dient gesorteerd te worden volgens de ter plaatse geldende regels. 

Huisvuilzakken en PMD zakken kunnen ter plaatse aangekocht (prijzen: zie jeugdverblijven.be. 

Deze worden netjes dicht gemaakt voor ophaling. Het is niet toegestaan eigen vuilniszakken te 

gebruiken en deze mee te nemen bij vertrek. 

 

 Breng geen schade aan in de omgeving, maak geen stort van de omgeving. 

 

 Volg de richtlijnen voor het gebruik van de open haard (zie ter plaatse). Brandhout wordt gratis 

ter beschikking gesteld voor de open haard; de open haard dient echter geledigd en gereinigd te 

zijn bij vertrek. 

Brandhout voor kampvuur kan aangekocht worden aan 50 euro/m3. 

 

 Er is een BBQ aanwezig dewelke kan gehuurd worden aan 10 euro/dag (excl houtskool en excl 

schoonmaak). 

 

 Schoonmaak door het huis kan enkel na afspraak met de verantwoordelijke. De prijs hiervoor is 

150 EURO. 

 


