
Jeugdverblijfcentrum Klein Vossen Park – 

Huishoudelijk reglement 2019  

ALGEMEEN 

• De eigenaar, Koen Van Rompaey, van het jeugdverblijfcentrum Klein Vossen Park, 

Groenplaats 4, 3890 Montenaken is bereikbaar op: 0477/36 36 63 of je stuurt een mail naar: 

info@kleinvossenpark.be. 

• Elke gebruiker en elke bezoeker die de toegang tot het jeugdverblijfcentrum betreedt, dient 

het huishoudelijk reglement na te leven.  Voor wie dit niet doet, kan de toegang tot Klein 

Vossen Park tijdelijk of definitief verboden worden. 

• Voor al je vragen, opmerkingen, bedingen kan je steeds terecht bij Koen Van Rompaey.  Hij is 

ook de persoon die bij aankomst alle nodige en praktische gegevens zal bezorgen.  Als je een 

technisch defect merkt in het gebouw of tuin, meld je dat meteen aan de eigenaar (Koen Van 

Rompaey)  

Accommodatie 

Overnachtingsmogelijkheden: 

- Slaapzaal “Jean” = 20 bedden + groepsdouches van 3 personen 

- Slaapzaal “Rachel” = 14 bedden + groepsdouches van 3 personen 

- Slaapzaal “Joseph” = 25 bedden + groepsdouches van 3 personen 

- Begeleiderskamer: 

° 1 x 3 personen 

° 1 x 2 personen 

° 1 x 4 personen 

- Keuken en zitplaatsen tot 60 personen (eetzaal is 55m²) 

- Parkweide met grote boerderijdieren en paardrijpiste van 20m x 40m. 

Aankomst en vertrek 

- Het juiste aantal deelnemers en uitzonderingen op voeding worden minstens een week voor 

aankomst doorgegeven. 

- Iedereen die in Klein Vossen Park verblijft wordt geacht zorg te dragen voor het gebouw en 

de inrichting ervan. 

- Klein Vossen Park kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materieel dat achtergelaten 

wordt door de gebruiker, noch voor diefstal, noch voor beschadiging. 

- Wij bieden u het jeugdverblijfcentrum in goede staat aan en verwachten dat u zorg draagt 

voor de ter beschikking gestelde accommodatie.  Tijdens uw verblijf bent u zelf 

verantwoordelijk voor het netjes houden van het huis en het materiaal.  Poetsproducten zijn 

aanwezig per slaapzaal/verdieping.  Tip om het gebouw in topconditie te houden:  Ga niet 

binnen met vuile laarzen of schoenen en draag zeker op de bovenverdiepingen pantoffels.  

Maak het terrein rondom het huis schoon.  Sanitair moet dagelijks grondig gepoetst worden.  

Respecteer de poetsgewoonten van het huis en gebruik aangepaste methodes en producten.  

Aan het einde van het verblijf wordt het huis in zijn oorspronkelijke staat achtergelaten.  De 

huurder verbindt er zich toe onmiddellijk na de geplande activiteit de gebruikte 

infrastructuur volledig in orde te brengen.  Dit wil zeggen: versiering wegnemen, tafels en 

stoelen die gebruikt werden, afkuisen en ordelijk opbergen, banken terug op hun 
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oorspronkelijke locatie plaatsen, de frigo opnieuw aanvullen, alle lichten doven, alle 

meegebrachte materialen terug meenemen, controle op blikjes, papiertjes, afval allerhande, 

spelmateriaal, kleding, schoeisel, …  Alle ruimtes dienen met respect behandeld te worden 

en netjes te houden.  Respect voor natuur en infrastructuur. 

- Er mogen geen muren/poorten bevuild worden met o.a. verf.  Posters en andere 

versieringen worden zo bevestigd dat de muren, deuren en poorten niet beschadigd worden.  

In deuren of muren worden geen nagels, spijkers of nietjes aangebracht. 

- Indien het gebouw zéér vuil wordt achtergelaten bij het vertrek zien wij ons genoodzaakt de 

extra poetskosten op de groep te verhalen. 

Afval 

Probeer afval zoveel mogelijk te vermijden.  Als je toch afval maakt, sorteer dit dan zo goed mogelijk 

zodat we dit kunnen recycleren.  Vraag naar onze afvalsorteerwijzer bij aankomst.  Geen papier, 

peuken of afval op het domein. 

Beddengoed 

Gebruik van onderlaken en kussensloop is verplicht, ook bij gebruik van slaapzakken.  Beddengoed en 

matrassen mogen niet op de grond gelegd worden.  Ze worden niet als spelmateriaal of zitting 

gebruikt. 

Brand 

Er geldt in het ganse gebouw een algemeen rookverbod.  Er mag dus door niemand, op geen enkele 

activiteit en in geen enkel ruimte binnen gerookt worden!  Kaarsen of andere brandverwekkende 

voorwerpen zijn niet toegelaten in het gebouw en in het park.  Het gebouw is uitgerust met 

branddetectie.  Brandblussers en nooduitgangen mogen enkel bij brand gebruikt worden.  Stel je bij 

aankomst in kennis van de evacuatiemogelijkheden.  De verzamelplaats bij brand is het schooltje 

achteraan in de tuin. 

Energie 

Energie kost veel geld.  Wees dus spaarzaam.  Geen deuren en ramen open als verwarming aan staat.  

Kranen dicht draaien.  Verspil geen water.  Bij het verlaten van de lokalen moeten steeds alle lichten 

gedoofd worden. 

Huistaken 

Groepen zijn verantwoordelijk voor volgende taken: tafels dekken – tafels afruimen en afkuisen – 

eigen bediening bij de maaltijd – vegen van de eetruimte – alles goed sorteren na de maaltijd (ook de 

etensresten) 

Kampvuur 

Voor kampvuur en avondspel is het akkoord van de eigenaar verplicht.  De eigenaar duidt de 

kampvuurplaats en de voorwaarden aan. 

Lawaai 

Op de nachtrust van iedereen te respecteren vragen wij stilte van 22u tot 7u.  Vermijd onnodig 

lawaai. Gebruik niet nodeloos muziekinstallaties. 

 


