
HOPPER JEUGDVERBLIJF HET SCOUTHUS– HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 Iedereen die in het jeugdverblijf verblijft, is verantwoordelijk voor het naleven 
van dit reglement. Bij niet naleven van het reglement kan de 

voorschotfactuur ingehouden worden. Het jeugdverblijf is niet 
verantwoordelijk voor ongevallen en/of schade door de groep aangericht 
tijdens het verblijf 

 

Inchecken 
 Inchecken op afspraak bij reservatie. 
 

Uitchecken 
 Op de dag van vertrek worden de kamers verlaten en sleutelkaarten 

teruggeven aan de balie (gelijkvloers), in de week ten laatste om 10.00 u 
en in het weekend ten laatste 10.30 u. 
 

 Bij vertrek in de kamer: 
 Radiator dichtdraaien en raam in kantelpositie zetten voor verluchting.  

 Lichten uitdoen.  
 

Sleutels 
 Per kamer ontvang je standaard één sleutelkaart, deze dient voor de 

voordeur en de kamer. De groepsverantwoordelijke kan vooraf extra 
sleutelkaarten aanvragen. 

 Er is geen nachtreceptie in het jeugdverblijf. Je sleutelkaart steeds 
gebruiken om binnen te komen. 

 Bij het verlies van een sleutel, rekenen we 2 euro aan. 
 

Kamers en gebouw 
 Respecteer de accommodatie, schade en vernielingen aangericht in of aan 

het gebouw en in de kamers worden aangerekend of de voorschotfactuur 
wordt ingehouden. 

 Overmatig gebruik van alcohol in het gebouw is verboden, bij overtallig 

gebruik kan u de toegang tot het jeugdverblijf geweigerd worden. 
 Alle afval wordt gesorteerd. In de hal staat een restafvalbak, pmd bak, 

papierbak en glasbak ter beschikking.  
      
Lawaai en nachtrust 

 Respecteer de nachtrust van andere gasten EN van de buren. Tussen 23.00 
u en 8.00 u vragen wij stilte in de gangen, in de kamers, in de zalen 
en buiten (tussen 22u ’s avonds en 7u ’s morgens is nachtlawaai bij wet verboden). 

 Het gebruik van geluidsinstallaties is verboden. 
 

Brandveiligheid 

Respecteer de voorwaarden van brandveiligheid: bij misbruik wordt er 50 euro 
aangerekend.  
 Er is een rookverbod in het hele gebouw. 

 Brandtrap enkel in geval van nood gebruiken. 
 

Maaltijden 

 Ontbijt wordt geserveerd in de eetzaal op de 2de verdieping: op weekdagen 
van 8.00 u - 9.15 u EN in het weekend van 8.30 u - 10.00 u  

 Alle maaltijden zijn in zelfbediening, de tafel wordt door de gast of groep zelf 

afgeruimd. 
 


