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Huisreglement ‘De Kruiskwacht’ 
vzw St-Aloysiusscouts Geel  

ALGEMEEN 
 

 Respecteer de natuur. Het is ten strengste verboden in de bomen te kerven of 
bomen af te zagen. Er is genoeg ander hout voorradig. Bij beschadiging moet dit 
vergoed worden. Schade bepalen we via volgende site ! 
https://www.vvog.info/waardebepaling 

 De toegestane snelheid op de zandweg naar ons domein is 15 km, de uitbater heeft 
het recht om ‘joyriders’ de toegang tot het domein te weigeren. 

 Beperk het aantal aanwezige auto’s, parkeer ze op brandveilige plaats. 

 Het hele domein moet netjes achtergelaten worden. Alle afval op het plein of in de 
bossen dient in de afvalcontainer gedeponeerd te worden. 

 Gegraven greppeltjes  voor afwatering van tenten moeten bij vertrek terug 
dichtgedaan worden. 

 Het graven van putten over het hele terrein is VERBODEN. 

 Nachtspelen moeten aangegeven worden bij de politie. 

 Bij schade aangebracht door de huurder die niet kan bepaald worden wordt een 
waarborg gevraagd van minstens € 500. Dit om de schade te laten herstellen. 

 Het betaalde voorschot bij de kampen wordt in rekening gebracht bij schade. 

 Indien bij aangerichte schade huurder en verhuurder het niet eens worden, wordt 
onmiddellijk de politie verwittigd. 

 Kampvuur is niet toegelaten. Enkel in juli en augustus mits nodige toelatingen (info 
wordt per mail verzonden door de verhuurder). BBQ op hout of houtskool is ook 
verboden. Kampvuur enkel in 1 vuurschaal, 1 vuurkorf of 1 vuurton. De uitbater mag 
het kampvuur verbieden bij hitte of indien de regels niet gerespecteerd worden. 

 Het meebrengen van dieren raden we af. Doe je dit toch, neem ze dan mee terug 
naar huis. 

 Het is verboden in de bossen te racen met gemotoriseerde voertuigen. 

 Bij vertrek dient men steeds alle ramen en deuren te sluiten en de gordijnen of 
slagvensters dicht te doen. 

 Het platte dak is verboden terrein. 

 Wees voorzichtig bij het wisselen van de gasflessen. 

 Het gebruik van alcohol is toegelaten in zoverre het openbare karakter van ons 
domein niet geschaad wordt. We dulden geen bakken drank zichtbaar op ons terrein 
(vol of leeg). Bij openbaar dronkenschap mag de uitbater ingrijpen en de toegang tot 
terrein verbieden. 

 Bij vertrek moet het factuur contant of via een mobiele bank app betaald worden. 

 Alle nodige info, huishoudelijk reglement, telefoonnummers, afspraken, memo’s, … 
zijn terug te vinden in de infomap, aanwezig in het lokaal, of hangen op verscheidene 
plaatsen duidelijk zichtbaar uit. 
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 Gebruik van muziekinstallatie is toegestaan tussen 8.30u en 22u mits rekening te 
houden met het volume en de geluidsoverlast die hiermee gepaard gaat. Dwz dat je 
de klanken van de  geluidsinstallatie niet mag horen als je aan begin van de 
aanpalende weide staat tussen onze lokalen en de buren. Je boxen moet je opstellen 
richting bos. De uitbater mag / zal de installatie in beslag nemen tot na kamp / 
weekend bij niet naleving en/of klachten. 

 Het is strikt verboden om de Kruiskwacht te huren voor  drinkpartijen, 
studentenclubs, vrijgezellen ect.  
 

AFVAL 
 

 Het afvalreglement hangt in de keuken. 

 €25 boete per overtreding bij het niet naleven van het afvalreglement, zie infomap. 

 Houd steeds de afval container gesloten. Dit om geen insecten e.d. aan te trekken. In 
deze container mag enkel restafval.  

  GFT, groente- en fruitafval op de composthoop achter het houtkot. 

 KEUKEN – en TAFELAFVAL  in speciale container = Organische resten, overschotten 
die bij het koken en bereiden van maaltijden overblijven • Overschotten van 
vleesbereidingen (gekookt, gegaard, gebakken…)  • Etensresten van op de borden •  
Brood en deegwaren. 

 Glas dient zelf gedeponeerd te worden in de glascontainer aan de kerk in Bel 
(recyclage). 

 PMD dient in de blauwe zakken te worden gedaan, en aan het houtkot aan de 
straatkant gehangen te worden. Deze worden opgehaald. 

 Papier en karton in gele ‘papiercontainer’. 

 Grof vuil (stuk kampeermateriaal, kampborden, ...) is geen restafval en hoort niet 
thuis in de afvalcontainer. Dit dient door de huurder zelf meegenomen te worden. 

 In de omgeving van de afvalcontainer mag er niet geparkeerd worden (zie 
infobordjes). 
 

ROOKVERBOD 
 

 Er is een rookverbod in alle lokalen (stickers “verboden te roken” aanwezig). 
Wetgeving federale overheid. 

 Er is een rook- en vuurverbod op ons hele terrein en de omliggende bossen (besluit 
Vlaamse Gemeenschap).  
De vw van De Kruiskwacht duidt de plaats aan waar roken wel mag. 
De huurder zorgt zelf voor brandbestendige emmer, asbak en de verwijdering nadien 
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VEILIGHEID 
 

 De nooduitgangen en alle deuren, binnen- en buitendeuren dienen steeds 
vrijgehouden te worden. 

 De twee in- en uitgangen van het terrein moeten steeds vrij zijn en een open 
verbinding vormen naar elkaar (dit om eventueel de hulpvoertuigen een vrije 
doorgang te bieden). 

 In de refter is overnachten verboden. 

 Het aantal aangegeven maximum slaapplaatsen in de respectievelijke lokalen moet 
gerespecteerd worden. 

 De zekeringen van de elektriciteitskasten mogen onder geen enkel beding onderling 
gewisseld worden, neem bij problemen contact op met de verantwoordelijke. 

 Per stopcontact mag maximum één losse verdeeldoos aangesloten worden. 

 De elektriciteitskabels die meegebracht worden door de huurder zijn in goede staat 
en voldoen aan de wettelijke normen. 

 In iedere lamphouder zit een lamp (kan je een defecte lamp niet vervangen, laat deze 
dan zitten). 

 Het is ten strengste verboden de noodverlichting en verlichtingsarmaturen af te 
plakken met wat dan ook.  

 Slingers, doeken, brandbare materialen in de buurt van gasvuren, kachel, 
verlichtingsarmaturen, ... zijn niet toegelaten. 

 Gebruik van kaarsen in allerlei vormen raden we ten zeerste af. 

 Aangebrachte pictogrammen dienen voor je eigen veiligheid en/of zijn wettelijk 
verplicht, het is verboden deze te overplakken of te verwijderen. 

 De deuren van mazoutkachel, gashok, mazoutketelruimte en kelder moeten steeds 
op slot zijn, de verantwoordelijke van de aanwezige groep draagt hiervoor de 
eindverantwoordelijkheid. 

 De buitendeuren moeten steeds los zijn als er zich iemand in de lokalen bevindt. 

 Het bordes voor deur van keuken en refter moet steeds vrij zijn. 

 Gebruik van frietketels op gas is ten strengste verboden (cfr politiereglement) 

 Het is ten strengste verboden in de lokalen warmluchtblazers op gas te gebruiken. 

 Het is ten strengste verboden gasflessen te gebruiken in de lokalen. 

 Gasflessen  voor warmwater en gasbekken keuken + warm water douches staan 
enkel in het gashok aan de buitenkant van de keukenmuur en in de aparte berging 
achter de Blokhut (deur naast weg gebouw in grijze steen). Deze mogen enkel 
gebruikt worden voor installaties eigen aan De Kruiskwacht. 

 Zelf meegebrachte gasflessen moeten voorzien zijn van gasdarmen die in orde zijn en 
waarvan de geldigheidsdatum niet is overschreden. 

  De niet aangesloten gasflessen bewaar je op een beschutte plaats (tentje) tegen zon 
en regen, deze mogen NIET bij onze eigen gasflessen staan. 

 Wees voorzichtig bij het vervangen van lege gasflessen. 

 Het is verboden allerlei materialen te plaatsen binnen de gele balustrade aan de 
houtkachel (op de betonvloer) als deze in gebruik is.  

 De blustoestellen die voorzien zijn moeten op hun plaats blijven hangen. 

 Afval sorteer je op de aangegeven manier. Afval blijft niet staan in en aan het lokaal 
maar wordt meerdere keren per dag in de afvalcontainer gedeponeerd of op de 
juiste plaats gezet (PMD, karton, ...) 
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 Verlies van sleutel of beschadiging van het slot impliceert dat de volledige kostprijs 
voor het vervangen van de getroffen sloten en het eventueel wijzigen van 
sleutelplannen aangerekend wordt. Bij beschadiging van sleutels wordt de kostprijs 
voor het vervangen van de sleutel aangerekend. 

 De verhuurder geeft de nodige uitleg bij de elektriciteitskasten, de aanwezige 
blusmiddelen, de werking en stockageplaats van gas(flessen), en de evacuatiewegen. 
De huurder duidt best een ‘brandveiligheidsverantwoordelijke’ aan. Deze controleert 
op geregelde tijdstippen of de regels nageleefd worden en neemt ook actie bij 
calamiteiten. 

 Zelf voorziene ijskasten en diepvriezers moeten voorzien worden van een 
thermometer. We raden aan om een mobile koelwagen te huren tijdens je 
kampperiode. 
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JEUGDVERENIGINGEN 

 
Jeugdverenigingen kunnen bij het huren van “De Kruiskwacht” genieten van bepaalde 
voordelen: 

 Niet-jeugdverenigingen kunnen slechts zes maanden op voorhand boeken. 

 Jeugdverenigingen genieten van een korting op de verhuurprijs. 

 Jeugdinitiatieven hebben steeds voorrang op privé-initiatieven. Initiatieven die een 
heel weekend omvatten, hebben voorrang op ééndagsinitiatieven die plaatsvinden 
tijdens het weekend. 

 Jeugdverenigingen boeken aan een voordeliger tarief dan andere 
huurders/initiatieven. Prijsinfo zie www.kruiskwacht.be of vraag aan 
team@kruiskwacht.be 

 Speciale prijzen voor scholen tijdens de schooldagen (info verhuurder). 
 

LOKALEN 
 
Draag zorg voor onze lokalen en het aanwezige materiaal. 
Poetsonderrichtingen hangen uit in elk lokaal. 
 

KEUKEN 

 Al het keukenmateriaal (indien aanwezig) dient afgewassen en afgedroogd terug op 
de aangeduide plaats te worden gezet. 

 Al het poetsmateriaal op aangeduide plaats terug hangen. (niet aanwezig tijdens 
maanden juli en augustus). 

 Het is niet toegelaten de kookpotten te gebruiken als frietketel of iets dergelijks. 

 Let op voor krassen in de kookpotten (INOX). 

 Poetsen: 
o Gasvuren afschuren 
o Muurtegels schuren (met ontvettend product) 
o Vloer schuren en bordes van de gasvuren schuren 
o Ramen poetsen 
o Afwasbak en werkblad poetsen 

 

BATTERIE (refter) 
 Gelieve enkel het whiteboard te gebruiken om zaken op te hangen met magneetjes 

of whiteboard stiften te gebruiken. 

 Op het krijt- /magneetbord kan je ook zaken ophangen 

 Er mag een tafeleiland blijven staan met de banken er omgekeerd op. De rest van het 
meubilair (stoelen, banken, tafels, …) wordt achteraan terug bijeen geplaatst. 

 Het poetsmateriaal op aangeduide plaats terug hangen. 

 Poetsen: 
o Houten vloer keren (al het afval oprapen en niet buiten op het plein keren) 
o De asse mag in de kachel blijven liggen. 
o Bordes voor de keuken en Batterie keren/aftrekken. 

 
 

http://www.kruiskwacht.be/
mailto:team@kruiskwacht.be
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KRABBER I (lokaal achter refter, gelijkvloers) 
 Geen nagels in de gebinten en de muren slaan. 

 Geen plakband tegen de muren. 

 Houd de muren proper. 

 1 krijtbord/magneetbord 

 In dit lokaal staat één borstel, één grote aftrekker en één schuurborstel. Niet 
aanwezig tijdens de kampen. 

 Poetsen: 
o Vloer borstelen, dweilen of schuren. 

 

KRABBER II (boven Krabber I) 
 Geen nagels of duimspijkers gebruiken om zaken op te hangen. 

 Gebruik het krijt-/magneetbord 

 Poetsen: 
o één borstel aanwezig (niet tijdens de kampen). 
o Lokaal uitkeren 
o Alle afval oprapen en niet op het plein keren. 

 

BLOKHUT 
 Omvat hal, sanitair, groot en klein lokaal op gelijkvloers en slaapzolder. 

 Sanitair: 1 kleine aftrekker (niet aanwezig tijdens de kampen).  

 Hal: 1 grote en kleine aftrekker, 1 grote borstel, 1 schuurborstel (niet aanwezig 
tijdens de kampen). 

 Slaapzolder: 1 borstel en 1 aftrekker. 

 Poetsen: 
o Slaapzolder enkel borstelen of dweilen 
o Hal, sanitair, groot en klein lokaal schuren, dweilen, borstelen wanneer nodig. 

 

WC- CONTAINER 
  Drie wc’s, één lavabo. 

 1 kleine aftrekker aanwezig (niet tijdens de kampen). 

 Poetsen: 
o Schuren/dweilen 

      Buiten wasbak 
       Indien aanwezig poetsen 
 
 
 
 
 
Huisreglement ‘De Kruiskwacht’ 
Laatst aangepast en goedgekeurd op algemene vergadering van 12 februari 2022. 


