
Huishoudelijk reglement weekendverhuur lokalen Chiro Branst. 

• De huurder dient op voorhand af te spreken met de verantwoordelijke van Chiro Branst in 

verband met het tijdstip van aankomst aan de lokalen .Het tijdstip van aankomst kan vanaf 

18u00. 

• De verantwoordelijke van de groep voorziet bij aankomsttijd om samen met de 

verantwoordelijke van Chiro Branst een aantal punten te overlopen.  

• Bij aankomst krijgt de huurder een badge/sleutels van het gebouw. Deze worden op het 

einde van het verblijf teruggegeven aan de verantwoordelijke van Chiro Branst. Bij verlies 

van 1 of meerdere badgen/ sleutels wordt er een forfait aangerekend van 400 euro.  

• De huurprijs die betaald wordt aan Kampas is voor het verblijf van maximum 45 personen. 

De maximumcapaciteit mag in geen enkel geval overschreden worden.  

• Na het uitladen van de auto, wordt deze op de parking gezet. Rijden op het grasveld en 

parkeren naast of achter het gebouw is niet toegestaan.  

• De parking is voor het gebouw. Deze plaats dient enkel voor het parkeren van de wagens. 

Uit respect voor de buurt en voor uw eigen veiligheid wordt op de parking niet gespeeld.  

• De waarborg dient overgemaakt te worden aan Kampas. Na de verrekening van de kosten, 

en eventuele schade, wordt het resterend bedrag teruggestort. 

• De ledenlijst wordt aan de verantwoordelijke van Chiro Branst overhandigd. Dit wil zeggen 

alle personen die tijdens het weekend in de chirolokalen van Branst verblijven. Wij vragen de 

naam en leeftijd (+30 of -30).  

• De groep staat zelf in voor de nodige orde en netheid in en rond het gebouw.  

• Voor het afval zijn er PMD zakken en restafvalzakken. Bij de aanvang van het verblijf geeft 

de verantwoordelijke van Chiro Branst 2 PMD en 2 restafvalzakken. Aan het einde van het 

verblijf worden de gebruikte zakken aangerekend. Een PMD zak kost 0.25 euro en een 

restafvalzak 2,5 euro. Glas wordt uitgespoeld en gedeponeerd in de glasbollen aan het 

gemeenschapshuis in de straat Luipegem of aan het voetbalveld van KVS Branst in de 

Buizerdlaan.  

• Papier en karton wordt samengebonden en door de groep meegenomen.  

• Er worden geen dieren in het gebouw toegelaten.  

• De huurder dient zelf onderhoudsproducten en toiletpapier mee te brengen.  

• Met uitzondering van de bergruimte, de materiaalruimte en het leidingslokaal zijn alle 

ruimtes toegankelijk voor de groep.  

• Tafels en stoelen mogen buiten worden gebruikt. Bij regenweer; ’s nachts en op het einde 

van het verblijf moet alles wel binnen staan.  

• Nietjes en nagels zijn verboden.  



• Aan de muren, ramen en deuren wordt er niets gekleefd. De ramen worden ook niet 

verduisterd met doeken, papieren, karton, folie of ander materiaal ter verduistering.  

• De huurder ziet erop toe dat de leden van zijn gezelschap geen overlast voor de 

omwonenden veroorzaken: Ruiltochten in het dorp staan we niet toe. Ook het lenen van 

materialen bij onze buren en inwoners van het dorp staan we niet toe.  

• Uit respect voor elkaar en uit wettelijke verplichtingen moet het stil zijn vanaf 22.00u. en 

dit tot 7u00. Houd deze periode ook alle ramen en deuren gesloten.  

• Muziek dat in de lokalen wordt gespeeld mag niet buiten worden waargenomen. Het 

gebruik van zware muziekinstallaties is verboden. Als er klachten uit de omgeving komen 

verwittigen we de politie.  

• Buiten wordt er enkel muziek gespeeld overdag om de groep bijeen te roepen. Dit gebeurt 

achter het gebouw. Voor het gebouw mag er geen muziek worden gespeeld ook niet van 

autoradio’s.  

• Voor de veiligheid moeten de trappen, gangen en deuren vrijgehouden blijven om zo een 

snelle en gemakkelijke ontruiming van het gebouw mogelijk te maken.  

• In het bos mogen geen bomen worden omgehakt.  

• In het gebouw mag men niet roken. Hou het terrein ook peukvrij. Roken voor het gebouw 

is ook uit den boze.  

• Bij vertrek moet men tegen het afgesproken tijdstip (standaard 12u.00). alle lokalen 

kuisen. dit wil zeggen: dweilen tot ze proper zijn (vegen, dweilen met een natte dweil, 

aftrekken en dweilen met een goed uitgewrongen dweil). Alle keukenmateriaal terug proper 

afgewassen en afgedroogd in de kasten zetten. Alle gebruikte materialen terug in de juiste 

lokalen zetten. De kranen van de radiatoren op het * zetten. Ook het terrein en het bos 

moeten proper worden achtergelaten.  

• De verhuurder doet samen met de huurder een rondgang zoals deze ook gebeurd is bij 

aankomst.  

• Eventuele schade of problemen meldt men onmiddellijk aan de verantwoordelijke van 

Chiro Branst.  

• De verantwoordelijke van Chiro Branst mag ten allen tijde het gebouw betreden. De groep 

dient rekening te houden met zijn/haar eventuele opmerkingen.  

• Tijdens het weekend kan er vergaderd worden door de leiding van Chiro Branst van 19u30. 

tot max.21u30. Houd hier rekening mee. 


