
Uw verblijf te Kraaienest / Jeanne Panne / Karel Cogge II 

 We wensen je groep van harte welkom op de locatie te Nieuwpoort 

 Het gebouw & de logeerboten blijven onder de leiding van Geert Uytterhoeven of zijn 

afgevaardigde. Zij zijn gemachtigd toezicht uit te oefenen op het gebruik van het 

gebouw & logeerboten. Wederzijds begrip betekent een vlotte samenwerking. 

 Een waarborg van €350 moet betaald worden ten laatste 7 dagen voor aankomst, dit 

voor eventuele schade aan het gebouw of materiaal en voor de eventuele schoonmaak. 

De waarborg wordt na jullie verblijf snel teruggestort, eventueel na afrekening van 

schade of extra poetswerk. (Extra poetswerk aan 39 euro per uur). 

 Voor het gebruik van het gebouw wordt alle materiaal nagekeken aan de hand van een 

inventaris. Opgemerkte schade dient binnen de 2 uur aan de verantwoordelijke gemeld 

te worden. De laatste dag worden zowel het gebouw als het materiaal opnieuw 

nagekeken. Het gebouw en het terrein worden schoongemaakt.  

 De maximumcapaciteit van het gebouw mag NOOIT overschreden worden. Bij niet-

naleving kan de verantwoordelijke je een meerprijs aanrekenen voor de overlast.   



Huishoudelijk reglement  

Het uitgebreide reglement vind je ter plaatse. Leef het strikt na!  

 Gelieve het afgesproken uur van aankomst en vertrek te respecteren. Gelieve deze op 

voorhand telefonisch te bevestigen op nummer 058/23 14 04.  

 Hou je strikt aan de voorwaarden van de brandbeveiliging, hygiëne en geluidshinder. 

 Het rookverbod geldt altijd en overal. Hou iedere doorgang en uitgang vrij.  

 Respecteer het gebouw, logeerboten en de omgeving. Je bent verantwoordelijk voor het 

schoonmaken en netjes houden van het verblijf en het materiaal. Gebruik aangepaste 

producten.  

 Aan het einde van het verblijf wordt het gebouw in zijn 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.  

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

 Voor avondspel en kampvuur is het akkoord van de verantwoordelijke en/of de 

plaatselijke politie verplicht.  

 Iedereen is verplicht minstens één laken en een kussensloop mee te brengen en te 

gebruiken over de matrasovertrek, ook bij gebruik van een slaapzak. Lakens kunnen ter 

plaatse gehuurd worden, mits reservatie.  

 (Dons)dekens, handdoeken voor opschik en vaat, poetsgerei, toiletpapier en klein 

keukenmateriaal dien je zelf mee te brengen.  

 Het huisvuil wordt gesorteerd: Restafval verzamel je in zakken van de gemeente. / Glas 

in glascontainer / Papier en karton apart / GFT apart / PMD apart / Restafval apart. Er is 

1 afvalzak per dag inbegrepen, extra aan te kopen.   

 Het is verplicht biologisch afbreekbare was- en afwasproducten te gebruiken. 

 Verbruik van elektriciteit op de boten wordt nadien aangerekend aan 0,5 euro / KWh 

 Het is verboden om muziekinstallaties aan te sluiten alsook andere zware elektrische 

toestellen (denk hierbij aan tapinstallaties, frituur, etc). 

 

 

Vergeet niet om € 350 waarborg te storten 7 dagen voor aankomst 
Op een apart rekeningnummer: BE14 0017 8958 0783 op naam van The Outsider Coast 

waarborg. Graag met vermelding van groepsnaam, datum aankomst en naam logement 


