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ART. 1 MATERIAAL 

- stoelen, tafels en banken mogen gebruikt worden, Meubilair mag enkel bij mooi weer overdag buiten gebruikt 
worden. Let erop om dit ’s nachts terug binnen te plaatsen. 
 

- De inrichting van de lokalen of het terrein mag niet worden gewijzigd. 
-  

- Als men materiaal van plaats verandert dient het op het einde van het verblijf op zijn oorspronkelijke plaats te 
worden teruggezet. 

-  

- Indien het vriest dient u al de deuren gesloten te houden. 

ART. 2 DAK 

- Het is verboden het dak van de lokalen te betreden. Indien dit toch nodig zou zijn, gebeurt dit pas na 
uitdrukkelijke toestemming van de verhuurverantwoordelijke (nummers koelkast) 

-  

ART. 3 TERREIN 

- Kampvuur is enkel toegelaten in de kampvuurkring. 
-  

- In het terrein worden geen putten gegraven. 
-  

- Gemotoriseerde voertuigen zijn niet toegelaten op het gras behoudens bij toestemming  van de 
lokaalverantwoordelijke van Chiro Lourdes jongens . Auto’s horen thuis op de verharde graszones of straat/ 
parking van Edugo .  

-  

- Het is verboden de omliggende terreinen van de broeders of de school te betreden. Ook de weides rond het 
terrein mogen niet betreden worden. 
 

ART . 4 KEUKEN 

- Al het materiaal in de keuken staat ter uwer beschikking zolang u alles netjes opruimt en proper houdt, het 
keukenmateriaal is geen spelmateriaal. 

-  

- Alle afval dient gescheiden te worden als volgt: 
• GLAS gewassen en zonder deksel in aangeduide vuilnisbakken 
• PAPIER en KARTON in aangeduide vuilnisbak 
• PMD = Papier-Metaal-plastiek en Drankverpakking in aangeduide vuilnisbak (in IVAGO zakken) 
• GFT = Groen Fruit Tuin afval in aangeduide container 
• REST in aangeduide vuilnisbak 

o  

- Op het einde van het verblijf dient al het gesorteerde afval gedeponeerd te worden onder het afdak aan het 
tuinhuis. 

-  

- Bijkomende afvalzakken kunnen worden bekomen bij de lokaalverantwoordelijke van Chiro Lourdes jongens 
(nummers op de koelkast). 

-  

- Olie, vet of afvalstoffen, anders dan water, worden nooit in de toiletten of in de riolering gegoten. Kookvetten 
worden afgegoten in een blik. 

-  

- Op het einde van het verblijf worden keuken en toebehoren (koelkasten, kookvuur, koelkasten, diepvriezers, 
microgolfovens) grondig gereinigd en eventueel ontsmet met een oplossing van Detol of Javelwater. 

-  

- Het is verplicht de friteuse na elk verblijf uit te kuisen, frituurvet moet eruit en de friteuse met vrij zijn van vuil. 
 
 



                         
ART. 5 SANITAIR 

- 3 toiletten, vier urinoirs, vier wasbakken en een douche staan ter uwer beschikking. Er wordt op gerekend dat 
u de voorzieningen enkel gebruikt voor datgene waarvoor ze bedoeld zijn. Op het schoon houden ervan zal 
streng worden toegezien. 

-  

- Maandverbanden en andere hygiëne artikelen  worden niet doorgespoeld in de toiletten, doch zorgvuldig 
verpakt en in de vuilnisbak gedeponeerd. 
 

ART. 6  ROKEN EN VUUR 

- In onze lokalen is het ten strengste verboden te roken. 
-  

- Het is ook ten strengste verboden enige vorm van vuur (bv. kaarsen) te maken in de lokalen. 
-  

- De lokalen zijn uitgerust met branddetectoren. Vals alarm kan leiden tot onverschilligheid en kan de veiligheid 
van de gasten in gevaar brengen.  

-  

- Elk ernstig misbruik van de branddetectoren resulteert onvermijdelijk in de stopzetting van de 
huurovereenkomst met verlies van de waarborgsom. Indien de veroorzaakte schade de waarborgsom 
overschrijdt is het verschil volledig ten laste van de huurder.  

-  

- In de keuken staat links van de deur (boven drukknop brandalarm) een nooddrukknop voor het afsluiten van de 
gastoevoer. Opgelet, gebruik deze knop enkel in geval van nood want hiermee blijft de gastoevoer afgesloten 
en kunnen enkel de personen vermeld op de frigo deze terug aansluiten. 

-  

- Een VALS-brandalarm kan u niet zelf uitzetten. Bel in dit geval naar een telefoonnummer op de frigo in de 
keuken, een van deze personen zal het VALS-brandalarm komen uitzetten. Hierbij wordt een kost van €50 
aangerekend. 

-  

- Bij enige twijfel van echt brandgevaar bel onmiddellijk de hulpdiensten en daarna pas de 
lokaalverantwoordelijke. 

-  

- Gebruik bij het koken steeds de dampkap. Indien dit niet gedaan wordt, kan het brandalarm afgaan. 
-  

- Indien er overnacht wordt in de lokalen grenzend aan de keuken, dient het doorgeefluikje gesloten te blijven. 
Dit als richtlijn van de brandweer. 

-  

- In de keuken staat er naast de gasvuren een schakelaar om de gastoevoer te onderbreken. Als je de vuren niet 
gebruikt zet dan voor jullie veiligheid de schakelaar op nul. 

-  

 

ART. 7 ALGEMEEN 

- In de lokalen worden geen openbare evenementen georganiseerd . 
-  

- Bij opzeggen van huurperiodes, na betaling van de waarborgsom, wordt €30 ingehouden als 
dervingsvergoeding. 

-  

- Indien het contract niet binnen de 7  werkdagen ondertekend teruggestuurd wordt, vervalt de optie en wordt de 
locatie terug beschikbaar gesteld voor andere groepen. 
 

- De lokaalverantwoordelijke van Chiro Lourdes jongens  kan de waarborgsom volledig of gedeeltelijk inhouden, 
naargelang de eventuele schade of het niet naleven van het Huishoudelijk Reglement. 

-  

- Bij verlies van de sleutel wordt €25 aangerekend. 
-  

- Allen op het terrein en in het lokaal verblijvende gasten worden verondersteld op de hoogte te zijn van het 
Huishoudelijk Reglement. 
 

- De huurders zijn aansprakelijk wanneer er Inbreuken worden vastgesteld op dit document, die veroorzaakt zijn 
door derden. 

-  

- De toegang tot de lokalen is ten allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging of reden toegestaan aan de 
lokaalverantwoordelijke, de beheerders en de groepsleiding van de verhuurders alsook aan de leiding van de 
verhuurders 

-  

- Chiro Lourdes jongens  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van het eigendom van 
gasten of bezoekers. 

-  



                         
- Chiro Lourdes jongens  behoudt zich het recht voor de huurder aansprakelijk te stellen voor aangerichte schade 

en/of gebeurlijke ongevallen. 
-  

- Bij het verlaten van de lokalen, zelfs voor eventjes, steeds de deuren en vensters dicht en slotvast maken. 
-  

 

- In geval van noodoproep dient de lokalenverhuurverantwoordelijke van Chiro Lourdes jongens  telefonisch 
gecontacteerd te worden. Bel eerst de spoeddienst en dan pas de lokaalverantwoordelijke! 

-  

- Iedere huurder staat zelf in voor een EHBO-koffer.  

-  

- Voor vertrek worden alle lokalen, de keuken en het sanitair geveegd en gedweild met water. Kuisgerei is 
aanwezig. 

-  

- De verwarmingen staan ter uwer beschikking; inschakelen kan via de knop in de keuken, rechts boven de 
afwasbak. 

-  

- De lokalen dienen in geval van een weekend uiterlijk zondag om 13u ontruimd te zijn, indien niet anders 
overeengekomen met de lokaalverantwoordelijke. 

-  

- Na 22u dient het buiten stil te zijn voor de buren. 
 

ART. 8  Voorzieningen  

- Er kunnen maximaal 45 personen tegelijkertijd verblijven op onze Chiro. 
-  

- Uit alle kranen komt drinkbaar water. 
-  

- Er zijn 5 lokalen van 6x7m, een keuken, toiletten en een douche beschikbaar. 
-  

- Het terrein bestaat uit twee delen, een deel van 1500m2 en een deel van 5000m2. 
-  

- In elk lokaal is er centrale verwarming aanwezig. 
-  

- In de keuken zijn een gasvuur, friteuse , een oven, twee microgolfoven, een frigo, een diepvries en kook- en 
eetgerief aanwezig. 

-  

- Kuismateriaal is aanwezig. 
-  

- De buitenverlichting aan de keuken kan je aansteken met de schakelaar buiten. Dit licht werkt enkel bij 
duisternis en gaat na ongeveer 2 uur automatisch uit. 

-  

- Wat is niet aanwezig: (veld)bedden, keukenhanddoeken, wc-papier, EHBO , spelmateriaal en frituurolie. 

 
 
Bij het ondertekenen van het contract ga je akkoord met bovenstaande afspraken. 

Handtekening verhuurder     

 

                    

 


