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Kampreglement Chiroketen Meerle Verhuur 

Chiroketen Meerle- Ulicotenseweg 2- 2328 Meerle 
 
 

Bivak reglement  
 

Algemeen 
1. De groep moet een eigen verzekering hebben tegen ongevallen en brand op de bivakplaats. Enkel de 

lokalen die u huurt zijn toegankelijk.  

2. Bezoekers slapen in geen geval in de gebouwen tenzij dit aangevraagd is bij de bivakverantwoordelijke. 

3. Het plaatsen van tenten is toegestaan in de daarvoor zones.    

4. Er mogen geen greppels gegraven worden. Is dit noodzakelijk neem je contact op met de 

verhuurverantwoordelijke. Hij zal hier dan een beslissing in nemen.  

5. De verstandhouding met de buren is goed. Let dus op het nachtlawaai. Tussen 22.00 uur en 07.00 uur is 

het ten strengste verboden om activiteiten buiten te organiseren die lawaai teweeg brengen.  

6. Op buitendeur van de keuken is een deurpomp geplaatst. Gelieve deze deur zo veel mogelijk dicht te 

houden zodat het lawaai naar de buren beperkt blijft.   

7. De geluidinstallatie en luidsprekers mogen enkel gebruikt worden tussen de gebouwen bij het buitengaan 

van de eetzaal. Zo beperk je het geluid.  

8. Ramen en deuren ’s avonds vanaf 22.00u gesloten houden. Zo houden we de buurt rustig. Tussen 22.00u 

en 07.00u heerst er uiterste stilte buiten!  

9. Feestjes met buitenstaanders zijn niet toegelaten.  

10. In de muren mogen geen nagels of duimspijkers gebruikt worden. Plakband of lijm is evenmin toegestaan. 

Dit geldt ook voor de ramen en deuren.  Er zijn haakjes voorzien in de zaal waar je zaken aan kan 

bevestigen. Plakband op de ramen en deuren krijg je er niet meer af en zullen we genoodzaakt zijn een 

bijdrage van de borg af te houden.  

11. Stoelen en tafels van de zaal mogen niet buiten gezet worden. Deze moeten bij vertrek ook terug op de 

daar voorziene plaats geplaatst worden. Bij schade aan de tafels en/of stoelen wordt dit voor vertrek 

gemeld en zal er bekeken worden wat er al dan niet van de borg gehouden wordt. 

12. De gehele keukeninstallatie mag gebruikt worden, behalve de zaken die achter slot staan en in de 

bovenste rij kasten in de keuken. 

13. Denk aan het milieu en sorteer je afval in de daar voorziene vuilzakken en containers. Alles omtrent het 

afval wordt op volgende manier verwerkt. De verhuurder zet tijdig het afval buiten voor ophaling. 

- De vuilzakken voor restaval zijn te verkrijgen bij de huurverantwoordelijke. De prijs voor het afval 

wordt berekend per dichtgebonden vuilzak. Per volle zak wordt er 7,50 euro aangerekend. Enkel de 



Chiroketen Meerle 
Bivak reglement 

2 

 

Kampreglement Chiroketen Meerle Verhuur 

vuilzakken die jullie verkrijgen worden aanvaard. Deze zijn gekenmerkt door de Chiro om sluikstorten 

te vermijden.  

- Voor PMD en  worden er blauwe voorzien. Kostprijs hiervan is 2 euro per volle zak. Merken we dat er 

foutieve elementen in de zakken aanwezig zijn wordt er hier een extra kost aangerekend van 5 euro 

per zak. 

- Papier en Karton in de gele container plaatsen. Dozen plat te maken zodat er zo veel mogelijk in kan.  

- Voor GFT is er een container voorzien. De kost hiervan is 25 euro vaste prijs. Hou deze container goed 

gesloten. Zo kan er geen geur ginder ontstaan. Hiervoor zijn er zakken voorzien die men in de 

container kan plaatsen.   

14. Defecten dien je zo spoedig mogelijk bij de verhuurverantwoordelijke te melden. Hij probeert de 

problemen zo snel mogelijk op te lossen. De schade aangericht door de groep wordt op het eind van het 

kamp afgerekend.  

15. In de eetzaal mogen geen balspelen gehouden worden.  

16. Wanneer er nachtspelen gehouden worden gelieve dit aan de buren te melden. Dit kan eenvoudig door 

een paar dagen op voorrand een briefje in de brievenbus te steken.  

17. In het gebouw is er 3 x 400V aanwezig. Op vraag kan dit aangeboden worden.  

18. In het volledige gebouw is er een brandalarm aanwezig.  Overal hangen er rookmelders, drukknopen en 

sirenes. In de inkomhal van het hoofdgebouw hangt er een evacuatie plan. Het alarm kan niet zelf afgezet 

worden. Bij alarm (al dan niet opzettelijk) gelieve zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de 

verhuurverantwoordelijke. Hij krijgt namelijk ook de melding en zal dan ter plaatsen komen.  

 

Kuisen 

1. Lokalen worden in propere staat terug opgekuist.                

2. De zaal: De dansvloer moet gekeerd worden (niet met nat dweilen) de vloer er rond dient geschuurd en 

gedweild te worden. (Is de houtenvloer zeer vuil wordt er verwacht deze wel met nat te kuisen). 

3. Overige lokalen: vloer wordt uitgekeerd, geschuurd en gedweild. 

4. Sanitair: W.C.'s en urinoirs worden ontsmet, wasbakken worden uitgekuist, haren worden uit de 

afvoerputjes gehaald en alles wordt grondig geschuurd.  

5. Voor het nodige kuismateriaal dient men zelf te zorgen. De verhuurder voorziet een beperkte voorziening 

van kuisgerief.  

 

OP HET KUISEN VAN DE LOKALEN ZIJN WE ZEER STRENG. DE LOKALEN MOETEN PROPER ZIJN ZODAT DE 

VOLGENDE GROEPEN OF DE VERHUURDER NIET EERST ALLES OPNIEUW MOET KUISEN. ZIJN DE LOKALEN 

NIET PROPER ZAL ER PER RUIMTE/LOKAAL 25 EURO VAN DE BORG AFGEHOUDEN GEHOUDEN VOOR DE 

RUIMTES DIE NIET PROPER ZIJN. RUIMTES DIE NOG ZEER NAT ZIJN WORDEN OOK NIET AANVAARD ALS 

PROPER.  
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Brandveiligheid  

1. Er mag niet gerookt worden in het gebouw of tenten.  

2. De groep wordt bij aankomst op de hoogte gebracht waar de brandblussers zich bevinden. (zie 

evacuatieplan) 

3. Er mag een kampvuur gemaakt worden op de voorziene plaats, na aanvraag bij de brandweer (deze 

aanvraag gebeurd door de verhuurder voor alle bivakken op de laatste avond van het bivak). Het vuur mag 

niet hoger zijn dan 1.5 meter en er moet een brandblusser in de nabije omgeving zijn.  

 

Kosten verlies/ kapotte onderdelen 

Verdwenen of kapotte brandblusser     150 euro/st  

Verdwenen of kapotte stoelen      25 euro/st 

Verdwenen tafels       125 euro/st  

Plakband op de ramen en deuren     2.5 euro/st (te bekijken ter plaatse) 

Keuken materiaal       Wordt ter plaatse bekeken 

 

Verbruik Nutsvoorzieningen  

Volgende eenheidsprijzen zullen er gehanteerd worden. De meterstanden worden bij aankomst en vertrek 

genoteerd.  

- Elektriciteit    0,45 euro/kWh 

- Gas     1,60 euro/m³ 

- Water     4,50 euro/m³ 

 

Andere Zaken worden ter plaatsen besproken.   

 

Voor alle andere zaken die niet in dit reglement staan, ligt het beslissingsrecht bij de verhuurverantwoordelijke.  

We hopen op jullie respect voor het gebouw zodat het nog lang mee kan in de toestand dat jullie het krijgen.  

Het Contract is steeds aanpasbaar moesten er nieuwe regels bij komen.  

 

Eventuele vragen over gelijk wat, stel ze aan de verhuurverantwoordelijke. 

 

Voor akkoord,  

 

Handtekening Verhuurder                                                                                                       Handtekening Huurder                                                                                                             

 


