
1. Briefwisseling  

Alle briefwisseling wordt gericht aan V.Z.W. PAX  p/a 

A. Peelmans - W. Reyns, Heike 11, 2850 Boom.  

  

2. Reserveringen en info  

Reserveringen gebeuren via boekingscentrale van het Kampas via site  

https://www.kampas.be/nl . 

Je kan hun ook telefonisch 09/210.57.70 of via mail info@kampas.be tijdens 

de kantooruren bereiken.  

  

Info bij de beheerder via telefoon 03/288.94.58 (na 20u) of per mail info@kamphuis-

pax.be  of de huisbewaarder op +32494/ 58 49 29, hou er wel rekening mee dat wij een 

andere dagtaak hebben. 

  

Je dient uw verblijf ook te melden bij de gemeente Lille via de website 

https://www.lille.be/opkamp. 

Hier dien je ook een nachtspel of kampvuur aan te vragen. 

Niet vergeten om een ledenlijst te bezorgen aan de huisbewaarder bij aankomst.  

  

3. Adres kamphuis  

Jeugd- en vakantiecentrum PAX, Zagerijstraat 25, 2275 Lille. 

Tel.nr. 0494/58.49.29  

  

4. Beschikbaarheid  

Het hele jaar door is er mogelijkheid tot verhuring, behalve bij de jaarwisseling zijn we 

gesloten.  

  

5. Slaapzalen  

Er zijn 4 slaapzalen met samen 78 stapelbedden. Zaal 1 heeft 16 plaatsen, zaal 2 heeft 

20 plaatsen, zaal 3 heeft 20 plaatsen en zaal 4 heeft 22 plaatsen.  

De matrassen zijn voorzien van een hygiënische hoes en dienen op de bedden te blijven 

Liggen. De bedden mogen niet verplaatst worden. Bij beschadiging moet de hoes en/ of 

bed vergoed worden.  

Het is VERPLICHT een hoeslaken te gebruiken.  

  

6. Eetzaal  

In verband met de verzekering en de veiligheid mogen hier maximaal 120 personen ( 

vanaf 2025 wordt dit 100 personen )tegelijk aanwezig zijn. De witte tafels en stoelen 

dienen BINNEN te blijven, de klapbanken en  tafels mogen buiten.  

  

7. Kampeerterrein  

De mogelijkheid bestaat, en dit in overleg met de huisbewaarder, tot het plaatsen van 

tenten met een maximale toegelaten bezetting van 120 personen ( vanaf 2025 is dit 100 

personen )op grond van het kamphuis, niet in het bos of weide achter het bos. Hou 

rekening met de achterliggende buren van Pax naar geluidshinder toe. 
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8. Aanvragen tot verblijf  

De aanvragen dienen ZO VROEG MOGELIJK ingediend te worden, vooral wat betreft de 

maanden juli en augustus.  

  

9. Verlofperiodes  

Info en verduidelijking via www.kampas.be. 

 

  

10. Verblijfsonkosten   

Het betalen van de huursom en waarborg gebeurt via het Kampas en wordt vooraf 

betaald als toezegging op de verhuur. Prijzen zijn te raadplegen via site Kampas.  

De onkosten voor verbruik, schade of verlies worden via Kampas geregeld, kijkzeker de 

inventaris en tellers mee na. 

  

  

11. Verantwoordelijkheid beheer/ huisbewaarder  

Het beheer van het kamphuis neemt geen verantwoordelijkheid op zich, van welke aard 

ook.  

De huisbewaarder heeft het recht van toezicht, maar heeft geen enkele verplichting 

tegenover de gebruikers.  

Elke schade aan gebouwen, meubels en gebruiksvoorwerpen ter uwer beschikking 

gesteld in het kamphuis, dient door u spontaan gemeld en vergoed te worden. De 

groepen die na u komen dienen ook over een goed functionerend geheel te beschikken. 

Bij aankomst wordt u door de huisbewaarder rondgeleid en die samen met u vaststelt 

of alles in orde is. De huisbewaarder stelt het door u gevraagde materiaal ter 

beschikking en noteert de goede staat ervan.  

U blijft voor deze zaken verantwoordelijk tot bij de eindafrekening.  

Bij vertrek zorgt u ervoor dat alles terug op zijn plaats staat, afgewassen en in 

onbeschadigde staat terug wordt gezet.   

De huisbewaarder oefent hier het nodige toezicht uit en rekent de beschadigde, 

vernielde of ontbrekende materialen aan.  

  

12. Reiniging gebouw  

Het gebouw wordt in zindelijke staat aangetroffen.  

De gebruikende groep dient dit ook zo terug af te geven bij vertrek.  

Indien de lokalen niet goed gereinigd zijn, de huisbewaarder oordeelt hierover, zal de 

groep een vergoeding betalen voor de bijkomende kuiswerken. Deze vergoeding 

bedraagt € 150.  

  

13. Boekingen voorrangsperiode  

Meer info en verduidelijking vind je terug op www.Kampas.be. 

 

14. Bedden  

  

Er zijn 78 stapelbedden beschikbaar die allen voorzien zijn van een schuimrubberen 

matras met hygiënische hoes.   
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Er zijn geen lakens beschikbaar en dienen dus zelf voorzien te worden. Bij gebruik van 

de bedden is een hoeslaken verplicht! 

Volgende zaken zijn ter beschikking tegen een bepaalde vergoeding: 

• Kussens met hygiënische hoes €1 (kussensloop verplicht zelf te voorzien ) 

• Fleecedekens €5  

De bovenbedden zijn allen voorzien van beschermingslatten.  

De bedden werden zo geplaatst dat er voldoende doorgangen zijn. Deze werden door de 

brandweer goedgekeurd en zijn vereist als vluchtwegen.  

GELIEVE DUS GEEN BEDDEN TE VERPLAATSEN!! Dit in het voordeel van uw eigen 

veiligheid!  

  

15. Nutsvoorzieningen – meterstanden  

   Elektriciteit: 220 Volt, aardgas en water zijn aanwezig.  

Kostprijs: kan u via Kampas raadplegen onder het tabblad extra kosten 

  

GOEDE RAAD: controleer samen met de huisbewaarder bij aankomst en vertrek de 

meterstanden.  

Maak een redelijk gebruik van de energie = ze is duur bij aankoop!  

  

16. Afval  

Wij vragen aan iedereen om milieubewust te werken en dit betekent “SORTEREN”.   

Wij voorzien verschillende afvalcontainers om het afval in te deponeren:  

 Glas in de glasbol op de hoek van de Zavelstraat met de Boskapelstraat  

 Restafval/ GFT in de container   

 Zuiver papier en karton in de container 

 PMD in blauwe zakken; te koop bij de huisbewaarder  De prijs voor het 

afval kan u raadplegen op de site van het Kampas.  

Afvoeren van dit afval:  

De groepen staan zelf in voor het wegvoeren van hun glas naar de glasbol en frituur- en 

andere oliën naar het containerpark. De groepen kunnen hun afval ook zelf meenemen 

bij vertrek.  

Indien de huisbewaarder het afval moet wegbrengen naar het containerpark of glasbol, 

gebeurt dit tegen een vergoeding van € 7.50.  

  

17. Brandgevaar  

In het gebouw zijn brandblusapparaten ter beschikking, terwijl het beheer de nodige 

maatregelen trof tot preventie en detectie van brandhaarden, met mogelijkheid tot 

alarmeren van de bewoners.  

Vraag inlichtingen bij de huisbewaarder en zie de richtlijnen wat betreft vluchtwegen 

en brandbestrijding.  

Alle nooduitgangen dienen vrijgehouden te worden en de nooddeur (slaapzaal) mag enkel 

geopend worden bij noodgevallen!  

  

18. Kampvuur  

Er mag enkel kampvuur gehouden worden in de vuurschaal op de open plek aangeduid 

door de huisbewaarder, dit dient wel aangevraagd te worden bij het gemeentebestuur 

Lille en brandweer Turnhout!  



Voor eventuele barbecue’ers geldt het om geen vuur te maken onder het afdak.   

  

19. Fietsen  

Er mogen geen fietsen geplaatst worden in de gangen. Deze dienen vrijgehouden te 

worden als vluchtwegen.  

Fietsen kunnen onder het afdak staan, mits zelf sloten te voorzien.  

  

20. Omwisseling van de groepen  

Wanneer 2 groepen op dezelfde dag wisselen, dan moet de vertrekkende groep om 11u 

het gebouw gekuist en ontruimd hebben.  

De aankomende groep kan om 15u beschikken over het kamphuis.  

  

21. Diepvrieskist en frigo’s  

Er staan 2 frigo’s en één diepvries in de keuken ter uwe beschikking. Deze dienen na 

het verblijf gepoetst te worden en de deuren opengezet.  

  

22. Opbergrek  

Er is een rek voorzien in de gang naar de slaapzaal.  

Deze hebben de bedoeling om de bagage ordelijk weg te bergen en geen rommel te 

veroorzaken in gangen en slaapzaal.  

  

23. Douches  

Er zijn 4 volwaardige douches ingebouwd in de sanitaire blok, en 1 in de mindervalide 

toilet. 

De douches hebben een drukknop welke de watertoevoer en de gewenste temperatuur 

waarborgt, samen met een economisch verantwoord verbruik.  

Na gebruik moeten de vloeren, deuren, afvoergoot en wanden gereinigd worden, dit in 

functie van de algemene hygiëne.  

Laat steeds de verluchtingsraampjes open in de gevel voor het afzuigen van de dampen.  

Wij verzoeken jullie vriendelijk om de douches te gebruiken tot uiterlijk 22u. GOEDE 

RAAD: beperk het douchen in tijd, gas en water zijn kostelijke grondstoffen voor uw 

bad en kunnen de kampprijs zwaar verhogen!  

  

24. Burenlawaai en nachtspel 

Het is verboden om versterkte muziek te gebruiken, enkel een huishoudelijke radio als 

geluidsbron. Dit om lawaaioverlast te vermijden.  

Een optreden van politie ingevolge van een burenklacht is niet uit te sluiten. Het kan 

zelfs gepaard gaan met een inbeslagname van de apparatuur bij een herhaalde 

vaststelling.  

VZW Pax heeft geen enkele verantwoordelijkheid bij vastgestelde overtredingen.  

 

25. Speelbos en terrein  

Het bos gelegen naast het kamphuis is eigendom van VZW Pax en werd door de Vlaamse 

Gemeenschap, houtvesterij Turnhout, erkend als permanent speelbos.  

De groepen dienen dus vooraf geen toelating te vragen om dit bos te gebruiken.  

Dit bos wordt gedeeld met de groepen die bij de scouts van Lille verblijven.  De 

speelweide achter het bos is eigendom van de gemeente Lille en mag gebruikt 



worden door huurders van JVC Kamphuis Pax. Het is in gebruik gegeven aan 

Scouts Lille.  

Indien gewenst kan hiervan gebruik gemaakt worden door de groepen welke in ons 

kamphuis verblijven dit in samenspraak met de groep die bij de scouts van Lille 

verblijft.   

Gelieve het bos en terrein netjes achter te laten en geen bomen of planten te 

beschadigen, ook mogen er geen vaste constructies gemaakt worden.  

Respecteer de natuur!  

  

  

26. Verzekering  

Door het onderschrijven van het contract en de betaling van de huurprijs neemt de 

huurder alle verantwoordelijkheid op zich voor eventuele ongevallen of rampen tijdens 

het verblijf in de lokalen en groene zones behorend aan VZW Pax.  

Gelieve dus de verzekerde risico’s in uw eigen verzekering degelijk na te gaan om 

achteraf geen juridische problemen te hebben.  

  

Ingevolge de wettelijke verplichtingen is VZW Pax verzekerd:  

 Voor burgerlijke aansprakelijkheid voor ongevallen veroorzaakt aan 

derden  

 Voor haar objectieve verantwoordelijkheid voor openbare plaatsen  

Door een collectieve persoonlijke verzekering  

  

27. Toeristische informatie  

Men kan steeds op het gemeentehuis of toeristische dienst terecht voor meer info wat 

betreft mogelijkheden van activiteiten in de omgeving.  

  

28. Huisdieren  

Om duidelijke hygiënische redenen worden er geen huisdieren toegelaten in de lokalen 

en het bos van  VZW Pax.  

  

29. Akkoord van de gebruikers – belangrijk  

Door de betaling van de huursom, verklaren de gebruikers van de lokalen kennis te 

hebben genomen van:  

 De staat van de verhuurde lokalen, de mogelijkheden in verband met 

brandveiligheid en de ontruimingsmogelijkheden,  

 De schikking van de lokalen, welke niet optimaal aangepast is aan het gebruik 

ervan door mindere mobiele mensen.  

  

30. Mobiliteit  

Auto’s en andere gemotoriseerde voertuigen zijn toegelaten tot aan de poort. Het 

laden en lossen van materiaal dient ofwel aan de poort of de straat ( aan de zijde 

van het kamphuis )te gebeuren. 

Dit geld ook voor bussen en auto’s die de leden komen afzetten. 

Gelieven geen inritten of eigendommen van buren te versperren of te beschadigen ( 

ook de voortuinstroken ). 

  



31. Samenvatting  

 Tijdens de kampperiode of wanneer door omstandigheden de verblijfskosten 

hoger zijn dan de waarborg dienen deze eerst ter plaatse betaald te worden via 

Payconiq, nadien wordt de borg teruggestort.  

 Respecteren van de reinheid van de lokalen, terrein en bossen, alsook de 

bemeubeling  

 Geef de groene zones en het bos een kans om te groeien!  

De voortuin is verboden terrein en de groene zones zijn geen voetbal – of 

speelvelden. Het bos is geen afvalplaats en zorg ervoor dat het steeds proper 

wordt achtergelaten.  

Speel geen voetbal of andere hevige balspelen op het binnenplein. Er kunnen 

te veel ruiten sneuvelen op jullie kosten!  

 Verplicht ons niet om jullie beperkingen op te leggen bij het gebruik van de 

lokalen en de groene zones!  

 Het hele gebouw is rookvrij  

 Geen plakband op ramen, deuren of muren.  

 Geen greppels of putten graven ( ook niet rond de tenten dit kan met een balk 

onder het grondzeil worden opgelost).  

  

  

Wij wensen jullie alvast een prettig verblijf en hartelijk dank voor jullie medewerking.   

Antwerpen/Lille,   

            

Het beheer van kamphuis Pax.  
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