
 

HUISREGELS [JEUGDVERBLIJF]   

Versie: [datum] 

 

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 [jeugdverblijf] 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 [jeugdverblijf] gebeurt met respect voor het gebouw, het 
materiaal, de verantwoordelijke van [jeugdverblijf] en de buurt. Bij het vertrek zijn 
de gebruikte gebouwen en terreinen proper. 

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 
[jeugdverblijf]. 

4. Elke groep die in [jeugdverblijf] 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. De lijst omvat: 



• Vanaf de leeftijd van 16 jaar: naam, voornaam, geboorteplaats, 
geboortedatum, nationaliteit en nummer identiteitskaart. Voor Belgische 
deelnemers volstaan naam, voornaam en rijksregisternummer. 

• Voor kinderen tot de leeftijd van 15 jaar: naam en voornaam volstaan. 

5. De eerste dag begint om 15.00 u en de laatste dag eindigt om 12.00  of volgens 
afspraak met de verantwoordelijke. 

       Weekend: vrijdagavond tot zondag  op afgesproken tijdstip 

             Bij vertrek dienen alle gebruikte lokalen gepoetst te zijn. 

6. Bij aankomst ontvangt u een lijst waarop het energieverbruik wordt 
geregistreerd. Deze lijst wordt samen met u overlopen en ingevuld.  

7. Niet op muren en deuren schrijven. Berichten en info horen thuis op de voorziene 
plaatsen. Gebruik geen plakband of duimspijkers op geverfde muren en deuren. 

8. Auto’s worden aan de ingang van het kampterrein geparkeerd. Het is ten 
strengste verboden om op de terreinen met auto’s te rijden. 

9. Er mag geen hout gehakt worden. Wees bij droog weer extra voorzichtig wat 
betreft sigaretten, lucifers, barbecue. Er wordt niet gerookt in de slaapzalen. 
Kampvuur is toegelaten mits eerst de politie op de hoogte te brengen.  

10. Men moet zelf beddenlakens, dekens of een slaapzak meebrengen. Er zijn geen 
kussens. Indien men de bedden gebruikt is een matrasbeschermer(hoeslaken) 
verplicht! 

11 .De slaapzalen zijn geen speelzalen. Gelieve niet met je schoenen de bedden te 
beklimmen. Doe je schoenen uit voor je in bed kruipt. 

12. Het is ten strengste verboden om over de zolders van de lokalen te lopen. Deze 
zijn daar niet voor gemaakt, je kan er op alle plaatsen doorvallen. 

13. Tafels, stoelen en bedden worden niet uit de gebouwen verplaatst. 

14. W.c. en douches worden zuiver gehouden. Ook de afvoerputjes. Verwijder dus 
zand, haren, bladeren enz. 

 



15. Het keukengerei wordt na de verhuurperiode geteld. Indien er iets ontbreekt, is 
dit ten laste van de huurder. De nieuwwaarde van het ontbrekende stuk wordt dan 
aangerekend. 

16. Het kampterrein is steeds opgeruimd. Dus geen papiertjes, afval, 
sigarettenpeuken laten rondslingeren. 

17. Voetballen en andere wilde sporten in de lokalen is uit den boze. Er is plaats 
genoeg op de terreinen. 

18. De beplanting verdient respect. Ruk geen takken af en verniel geen bomen. 

19. Het is verboden om op de daken van de lokalen te lopen. 

20. Brandblusapparaten en branddetectie gebruik je enkel in geval van nood. Bij 
misbruik worden de kosten aangerekend. 

21. Er zijn geen dieren toegelaten in de lokalen.  


