
Huishoudelijk reglement Kamphuis  

                HATSJIKIDEE 
 

Bij vragen of problemen: bel volgend nummer 0495/215744 
 

1. Bij aankomst 
 
1.1 Bij aankomst krijgt de huurder de sleutel van het gebouw. Het is strikt verboden 

sleutels na te maken of door te geven aan derden. Bij verlies dient de huurder de sleutel 
en de sloten te vergoeden. 
 
1.2  De huurder vergezelt de huisbewaarder bij een rondleiding in het gebouw, het 
meubilair en de terreinen. Mankementen en opmerkingen worden genoteerd en de 
inventarislijst keukenmateriaal wordt overlopen.  

 
1.3 De meterstanden van gas, elektriciteit en water worden eveneens genoteerd. 
 
1.4 De invulformulieren worden door de huurder en de huisbewaarder ondertekend. De 
invulformulieren worden bewaard door de huisbewaarder. 
 
 

2. Gebruik infrastructuur, meubilair en terreinen 
 
2.1 De ter beschikking gestelde ruimten omvatten: 
 
KEUKEN  
 
- de huurder beschikt over een volledig ingerichte keuken met kookmateriaal, 

servies en bestek voor max.120 personen/zomerkamp of  voor max. 60 
personen/weekends (zie inventarislijst) 
- een koelkast, een gasfornuis (5 bekken)  met oven, dampkap, werktafel, stapelrekken 
en afwastafel 
 
Opmerking :  
 

- afwasmiddel wordt door de verhuurder ter beschikking gesteld; 
- handdoeken dienen door de huurder zelf meegebracht te worden; 
- frituren mag enkel op het buitenterras van de keuken en mits de 

ondergrond beschermd is tegen druipend vet; 
- het gebruikte kook- en keukenmateriaal moet terug geplaatst worden in  

          de kasten en rekken zoals bij aanvang ontvangen. 
 

 
SANITAIRE RUIMTE 
 
4 douches 
4 toiletten 
1 mindervalide ruimte met: toilet, douche (met zitje), wastafel met kantelspiegel 
2 grote wastafels 
 
Opmerking : de huurder dient zelf toiletpapier te voorzien. 
 
 
 



 SLAAP- OF EETRUIMTES 
 
- De huurder beschikt over 6 aparte lokalen die mogen gebruikt worden als  slaapruimtes 
of eetzalen. 
 
 
 
TECHNISCHE RUIMTES 
 
- waterboiler  
- meterstanden (elektriciteit, water en gas) 

- brandcentrale 
- waterzuiveringsstation 
 
Opmerking :  
 
Deze ruimte staat niet ter beschikking en mag enkel onder toezicht of met 
toestemming van de huisbewaarder betreden worden. 
 
 
 
MEUBILAIR 
 
 

- de banken en tafels worden bij vertrek steeds terug geplaatst zoals bij   

     aanvang ontvangen. 
- de 60 bedden worden enkel ter beschikking gesteld tijdens de zomermaanden 

tijdens de weekends zijn er max. 20 bedden beschikbaar 
     -    verplicht om een hoeslaken te gebruiken en na de gebruik dienen de  
           matrassen (beide kanten) afgewassen te worden 
     -    de bedden  mogen NOOIT buiten het gebouw gebruikt worden. 
 
 
 
TERREINEN 
 
2.3 De terreinen verbonden aan het kamphuis mogen gebruikt worden  : 
 
- achterterrein met afdak 

- speelweide voor het kamphuis 
- trapveld met 2 doelen 
 
 
Opmerking 
 
- de aangrenzende speelterreinen van de Gemeentelijke basisschool en de 
opslagweide van de landbouwer mogen NIET betreden worden tenzij met 
uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar. 
- het plaatsen van tenten is toegestaan volgens de aanwijzingen van de 
huisbewaarder. 
 
 

 
 
 
 
 



3. Onderhoud 
 
3.1 De huurder staat gedurende zijn verblijfperiode zelf in voor het poetsen en 
onderhoud van het gebouw, het meubilair en de terreinen.  

 
3.2  Emmers, (schuur)borstels, aftrekkers, handborstels en vuilblikken zijn  enkel 
voorzien bij verhuringen voor weekends. 
 
3.3 De verhuurder stelt zelf schoonmaakmiddelen (keukenreiniger, kuismiddel voor de 
vloeren en de toiletten) ter beschikking. Enkel deze milieuvriendelijke producten mogen 
gebruikt worden om schade aan het waterzuiveringsstation te vermijden. 

 

 

4. Afval 
 
4.1 De huurder staat zelf in voor de verwijdering van het door hem geproduceerde afval 
door : 
 
 

- het te deponeren in de voorziene en hem toegewezen afvalcontainer.  Deze wordt  
wekelijks geledigd en de éénmalige kosten (200 euro tijdens de 
zomermaanden en 40 euro voor weekends) zijn ten laste van de huurder.  

- het gebruik van de huisvuilzakken ter beschikking gesteld door de huisbewaarder  
- na de huurperiode geen afval in/aan kamphuis achter te laten  

 
4.2 De volle huisvuilzakken dienen netjes afgesloten te worden en onmiddellijk 
deponeren in de afvalcontainer.  
 
4.3 Glas dient naar de glasbollen gebracht te worden aan de  het dorpsplein. 
 
4.4 Indien op het einde van de huurperiode door de huisbewaarder wordt vastgesteld dat 
de huurder afval in/aan het kamphuis heeft achtergelaten, dient de huurder de 
verwijdering van dit afval te vergoeden. De verwijdering wordt per uur 
aangerekend, echter steeds met een minimumbedrag van 50 euro. 
 
 

5. De omgeving en de buurt 
 
5.1 De huurder ziet er op toe dat de leden van zijn gezelschap geen overlast voor de 
omwonenden veroorzaken. 
  
5.2 Muziek mag buiten het gebouw niet hinderlijk waarneembaar zijn.  
 
5.3  Voor 8u en na 22u is het verboden om lawaai te maken. Indien de politie 

nachtlawaai constateert, zal per overtreding een boete van 100 euro betaald 
worden aan de huiseigenaar. 
 
5.4 Op de toegangsweg mag max. 10 km/u gereden worden  
 
5.5 Het is verboden om in het kader van activiteiten bij de buurtbewoners aan te bellen. 
 

 

 

 

 



6. Veiligheid 
 
6.1 De huurder mag in geen geval het maximum aantal toegelaten personen 
overschrijden, zoals in het huurcontract bepaald is. Het maximum aantal personen is 

vastgelegd op 60 personen voor het kamphuis en 40 personen extra voor een 
tentenkamp.  
 
6.2 Gemakkelijk brandbare materialen mogen niet in of aan het gebouw worden 
aangebracht. Het maken van vuur en het gebruik van rook- of ontploffingsmechanismen 
zijn zowel binnen als buiten het gebouw verboden. 
 

6.3 Kampvuur is enkel toegestaan mits toestemming van de brandweer en enkel op de 
toegewezen plaats aangeduid door de huisbewaarder. Het achtergebleven as en hout 
dient achteraf opgeruimd te worden 
 
6.4 In toepassing van het KB van 19 januari 2005 (BS 02/03/2005), geldt in het gebouw 
een volledig rookverbod. De huurder dient er op toe te zien dat zijn gezelschap dit 
rookverbod strikt naleeft. 
 
6.5 De deuren, ramen en gangen, evenals de wegen die er naartoe leiden, moeten een 
snelle en gemakkelijke ontruiming mogelijk maken. Het is dan ook verboden om het 
even welke voorwerpen die de doorgang kunnen belemmeren in de deur- en 
vensteropeningen en in de gangen te plaatsen. 
 
6.6  Noodverlichting en rookmelders mogen NOOIT uitgeschakeld of afgedekt te 

worden.  Bij misbruik zullen de kosten hieraan verbonden ten laste vallen van de 
huurder nl. 25 euro per overtreding. 
 
 
 

7. Specifieke verbodsbepalingen 
 
7.1 Er mag enkel iets opgehangen worden op de voorziene prikborden. In deuren en 
muren worden geen nagels, duimspijkers of nietjes aangebracht. 
 
7.2 Het dak betreden is ten strengste verboden; 
 
7.3 Er mogen geen veranderingen aan de terreinen of aan het gebouw worden 
doorgevoerd. 
 
7.4 Het graven van gaten eender waar op het terrein is enkel toegelaten mits 
toestemming van de huisbewaarder. Het graven van gaten voor sanitaire voorzieningen, 
en sjorconstructies is niet toegelaten. 
 
7.5 Op het domein is het verboden takken af te breken, bomen te vellen of bomen te 

beschadigen. 
 
7.6 Het is verboden om de 2 naastgelegen materiaalgebouwen te betreden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Verzekering 
 
8.1  De huurder is gehouden afstand van verhaal te doen tegenover de Vzw Steuncomité 
Chiro Molenstede voor alle schade en ongevallen aan hemzelf of derden toegebracht. 

Door het in gebruik nemen van een of meerdere lokalen wordt de huurder geacht afstand 
van verhaal te hebben gedaan. 
 
8.2 De brandpolis van de Vzw Steuncomité Chiro Molenstede voorziet tevens afstand van 
verhaal ten aanzien van de huurders van de lokalen en de inboedel op basis van 
wederkerigheid. 
 

8.3 Het materiaal van de huurder is niet verzekerd door de Vzw Steuncomité Chiro 
Molenstede. 
 
 

9. Schade en waarborg 
 

9.1 Indien de huurder bij ingebruikneming van het gebouw beschadigingen constateert, 
dient hij deze onmiddellijk aan de huisbewaarder te melden (genoteerd op de 
plaatsbeschrijving en inventarislijst).  De waarborg wordt betaald aan Kampas CJT samen 
met de boekings- en reservatiekosten. 
 
9.2 Door de huurder aangebrachte beschadigingen moeten onmiddellijk aan de 
huisbewaarder worden gemeld en worden voor rekening van de huurder hersteld.  De 
waarborg dient als eerste schadeloosstelling. Bedraagt de schade minder dan de gestelde 
waarborg, dan wordt het resterende bedrag na herstel aan de gebruiker terugbetaald via 
Kampas CJT.  Bij een hoger schadebedrag dan de waarborg wordt uiteraard de onkosten 
extra aangerekend. Herstellingen mogen in geen geval door de huurder zelf 
worden uitgevoerd. 
 
9.3. Indien het kamphuis en het terrein niet is schoongemaakt volgens de richtlijnen van 

de huisbewaarder (nl. vloeren met droog en nat kuisen, meubilair afkuisen, eetmateriaal 
afgewassen, de keukentoestellen gereinigd, geen afval meer op het terrein,…) ,  worden 
extra schoonmaakkosten aangerekend nl. 50 euro/uur. 
 
9.4 Aan  het einde van het verblijf wordt na aftrek van de ter plaatse gemaakte kosten : 
schade, energie (water, gas, elektriciteit,…), eventuele extra schoonmaakkosten, 
afvalverwerking,…de rest terugbetaald via Kampas CJT. 
 
 

10. Bij vertrek  
 
10.1 Na afloop van de verhuurperiode dient de huurder de huisbewaarder te vergezellen 
bij het controleren van het gebouw, het meubilair en de terreinen. De huurder dient 
gevolg te geven aan alle opmerkingen en instructies van de huisbewaarder. 

 
 
10.2 De huisbewaarder zal de meterstanden van gas, elektriciteit, water en telefoon 
controleren. Ook de naleving op de afvalregelgeving wordt gecontroleerd.  
 
10.3 De huurder dient na afloop van de huurovereenkomst de sleutels die hij in het 
begin van de huurperiode ontving aan de huisbewaarder te overhandigen. 
 
 
 
 
 



11. Slotbepalingen 
 
11.1 De huisbewaarder heeft het recht ten allen tijde alle delen van het gebouw en de 
terreinen te betreden. Hij respecteert hierbij de rust en de activiteiten van de huurder. 

 
11.2  De huurder dient alle aanwijzingen van de huisbewaarder steeds op te volgen. 
 
11.3 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de huisbewaarder. 
 
 
Datum :………../…………./………… 

 
Voor ontvangst en ter kennisgeving, 
 
 
 
 
Huurder       Namens de huisbewaarder 


