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De huurder verklaart deze Huisregels te hebben gelezen en aanvaard. Dit huishoudelijk 
regelement is aanvullend op de Algemene Voorwaarden van de huurovereenkomst.  

De huurder is ertoe gehouden de gemaakte afspraken in de huurovereenkomst , de 
Algemene Voorwaarden en deze huisregels na te leven tot het verblijf is afgerond. 

 

1. Verblijven in Kampplaats De Drink is enkel bedoeld voor (re)creatieve, educatieve en 
maatschappelijk georiënteerde groepsactiviteiten. Groepen kunnen er niet terecht voor 
activiteiten zoals feesten, fuiven, een cantus of ontgroening. 

2. Verblijven in Kampplaats De Drink gebeurt met respect voor het gebouw, het materiaal, 
de verantwoordelijke van De Drink en de buurt. Bij het vertrek zijn de gebruikte gebouwen 
en terreinen proper. De bivakhouders mogen te allen tijden de lokalen betreden. Houd orde 
in de lokalen en op het terrein.  Schrijf niet op deuren, muren en plafonds.  Gelieve te 
prikken en plakken op de daarvoor bestemde planken.  

 

3. Versterkte muziek kan buiten enkel met een doel (voor een kampdans, een 
verzamelliedje, …) en voor even worden gebruikt. Tussen 22u en 8u wordt het buiten de 
gebouwen echt rustig. Uitzonderingen (een nachtspel, een kampvuur …) zijn enkel mogelijk 
in goede samenspraak met de verantwoordelijke van De Drink en na melding bij de 
gemeente Voeren. Kampvuur mag enkel met toestemming van de gemeente, op de 
kampvuurplaats en niet hoger dan een meter.  

4. Elke groep die in De Drink overnacht dient aan de wettelijke verplichting te voldoen om 
uiterlijk bij aankomst een waarheidsgetrouwe lijst van alle deelnemers (wet van 1 maart 
2007 houdende diverse bepalingen in artikel 141 tot 147, toegelicht in het Koninklijk Besluit 
van 27 april 2007 betreffende de registratie en de controle van reizigers die verblijven in 
een toeristische verblijfsaccommodatie) over te maken aan de gemeente Voeren. Het 
sjabloon voor deze lijst is te vinden op onze website.  

5. Gelieve geen bedden en matrassen te verplaatsen.  

6. In de weide mag enkel gegraven worden in overleg met de eigenaar.  



7. Wees zuinig met water en energie. Gelieve zo veel mogelijk afval te sorteren.  

• Groenten- en fruitafval kan op de composthoop. 
• Papier en karton in dozen in apart houden. 
• Glas in de glasbak op het Kerkplein. 
• PMD in de daarvoor bestemde zakken.  
• Restafval in de container 

8. Gelieve niet aan de installaties van gas, elektriciteit, water en verwarming te prutsen.  
Gelieve de evacuatiewegen vrij te houden.  Na gebruik altijd de hoofdkraan van het gas 
dichtdraaien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


