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- De huurder zal de lokalen en terreinen bij vertrek achterlaten in de toestand waarin ze zich bij het begin 

ven de verblijfsperiode bevinden. 
 

- In het gebouw geldt een rookverbod. Zorg dat iedereen zich hier aan houdt. 
 

- Het verboden een kampvuur te maken op ons terrein, een vuurkorf met onderlegger is wel toegelaten. 
Indien dit niet nageleefd wordt zal er 50 euro van de waarborg afgehouden worden
 

- Afval moet gesorteerd worden. Glas in de glasbak, papier en karton wordt verzameld in de gele 
container (gelieven dozen plat te duwen zodat er meer plaats is in de container). Plastic wordt 
verzameld in blauwe PMD-
container vol is, wordt het resterende afval in zwarte toegebonden zakken naast de container geplaatst.
Frituurolie moet terug meegenomen worden. 
 

- De container, PMD-bak en glasbak dienen ten allen tijden op dezelfde locatie aan de keuken/groene 
poort te blijven staan.  
 

- Het tuinhuis, leidingslokaal en kantoor zijn verboden terrein
 

- De zetels blijven in het lokaal, indien ze toch 
 

- Er wordt geen afval of andere zaken op ons grasplein achtergelaten. Gelieve dit voor vertrek te 
controleren. 
 

- Op ons grasveld geldt een rijverbod opdat dit niet beschadigd zou worden
nageleefd zal er een basisbedrag van 
naargelang de schade.  
 

- Bij vertrek: 
 
 Moet alles uitgeveegd en met water en zeep gekuist zijn. Hiervoor mag men gebruik maken van 

onze borstels en aftrekkers. Deze zullen na de verhuur
ontbrekende of beschadigde borstel of aftrekker zal 15 euro worden aangerekend. 

 Zorgt men ervoor dat al het keukengerief gereinigd is en dat dit op de juiste plaats wordt teruggezet, 
zoals op de foto’s aangegeven is. 

 Moeten fornuis, gasbekkens, oven, koelkast, gootsteen en diepvries geledigd en gereinigd zijn. 
 Moet eventuele schade aangegeven worden
 

- Indien voorgaande punten niet of onvoldoende zijn uitgevoerd, behouden wij ons het recht om (een deel 
van) de waarborg te hou
bijkomende kosten aan te rekenen. 

- Het is verplicht de rust van de buurt te respecteren. Vanaf 22:00 is het buiten stil. Indien dit niet gebeurd 
nemen wij consequenties. 
wordt de waarborg van 500
(vast gesteld door de politie), hebben wij het recht de huurders onmiddellijk uit het lokaal te zette
zonder terugvordering van het huurgeld of waarborg.
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De huurder zal de lokalen en terreinen bij vertrek achterlaten in de toestand waarin ze zich bij het begin 
ven de verblijfsperiode bevinden.  

In het gebouw geldt een rookverbod. Zorg dat iedereen zich hier aan houdt.  

Het verboden een kampvuur te maken op ons terrein, een vuurkorf met onderlegger is wel toegelaten. 
Indien dit niet nageleefd wordt zal er 50 euro van de waarborg afgehouden worden

Afval moet gesorteerd worden. Glas in de glasbak, papier en karton wordt verzameld in de gele 
container (gelieven dozen plat te duwen zodat er meer plaats is in de container). Plastic wordt 

-zakken, restafval en huisvuil in de groene grote container.
container vol is, wordt het resterende afval in zwarte toegebonden zakken naast de container geplaatst.
Frituurolie moet terug meegenomen worden. Voor het afval wordt een vaste prijs aangerekend. 

bak en glasbak dienen ten allen tijden op dezelfde locatie aan de keuken/groene 

Het tuinhuis, leidingslokaal en kantoor zijn verboden terrein. 

De zetels blijven in het lokaal, indien ze toch nat worden word er €100 per zetel aangerekend.

Er wordt geen afval of andere zaken op ons grasplein achtergelaten. Gelieve dit voor vertrek te 

Op ons grasveld geldt een rijverbod opdat dit niet beschadigd zou worden. Indien dit niet wordt 
basisbedrag van €100 worden aangerekend, dit bedrag kan verhoogd worden 

Moet alles uitgeveegd en met water en zeep gekuist zijn. Hiervoor mag men gebruik maken van 
onze borstels en aftrekkers. Deze zullen na de verhuurperiode worden nagekeken. Per 
ontbrekende of beschadigde borstel of aftrekker zal 15 euro worden aangerekend. 
Zorgt men ervoor dat al het keukengerief gereinigd is en dat dit op de juiste plaats wordt teruggezet, 
zoals op de foto’s aangegeven is.  

fornuis, gasbekkens, oven, koelkast, gootsteen en diepvries geledigd en gereinigd zijn. 
Moet eventuele schade aangegeven worden. 

Indien voorgaande punten niet of onvoldoende zijn uitgevoerd, behouden wij ons het recht om (een deel 
van) de waarborg te houden. Indien er grotere schade berokkend wordt, zijn wij bevoegd om 
bijkomende kosten aan te rekenen.  
Het is verplicht de rust van de buurt te respecteren. Vanaf 22:00 is het buiten stil. Indien dit niet gebeurd 
nemen wij consequenties. - Bij weekends: bij 1 melding van geluidsoverlast (vastgelegd door de politie) 
wordt de waarborg van 500€ terug gehouden. - Bij kampen: Na twee meldingen van geluidsoverlast 
(vast gesteld door de politie), hebben wij het recht de huurders onmiddellijk uit het lokaal te zette
zonder terugvordering van het huurgeld of waarborg. 
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De huurder zal de lokalen en terreinen bij vertrek achterlaten in de toestand waarin ze zich bij het begin 

Het verboden een kampvuur te maken op ons terrein, een vuurkorf met onderlegger is wel toegelaten. 
Indien dit niet nageleefd wordt zal er 50 euro van de waarborg afgehouden worden.  

Afval moet gesorteerd worden. Glas in de glasbak, papier en karton wordt verzameld in de gele 
container (gelieven dozen plat te duwen zodat er meer plaats is in de container). Plastic wordt 

oene grote container. worden Indien de 
container vol is, wordt het resterende afval in zwarte toegebonden zakken naast de container geplaatst. 

Voor het afval wordt een vaste prijs aangerekend.  

bak en glasbak dienen ten allen tijden op dezelfde locatie aan de keuken/groene 

€100 per zetel aangerekend. 

Er wordt geen afval of andere zaken op ons grasplein achtergelaten. Gelieve dit voor vertrek te 

. Indien dit niet wordt 
€100 worden aangerekend, dit bedrag kan verhoogd worden 

Moet alles uitgeveegd en met water en zeep gekuist zijn. Hiervoor mag men gebruik maken van 
periode worden nagekeken. Per 

ontbrekende of beschadigde borstel of aftrekker zal 15 euro worden aangerekend.  
Zorgt men ervoor dat al het keukengerief gereinigd is en dat dit op de juiste plaats wordt teruggezet, 

fornuis, gasbekkens, oven, koelkast, gootsteen en diepvries geledigd en gereinigd zijn.  

Indien voorgaande punten niet of onvoldoende zijn uitgevoerd, behouden wij ons het recht om (een deel 
den. Indien er grotere schade berokkend wordt, zijn wij bevoegd om 

Het is verplicht de rust van de buurt te respecteren. Vanaf 22:00 is het buiten stil. Indien dit niet gebeurd 
1 melding van geluidsoverlast (vastgelegd door de politie) 

Bij kampen: Na twee meldingen van geluidsoverlast 
(vast gesteld door de politie), hebben wij het recht de huurders onmiddellijk uit het lokaal te zetten, 


