
- Huishoudelijk reglement Scoutslokaal Carpe Diem 

Arendonk 

 
ART. 1 MATERIAAL 

- materiaal in de kasten mag, zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder, niet 

gebruikt worden. 

- 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. 

- Bedden, bedlinnen, keuken- en eetgerei, handdoeken, poetsmateriaal en toiletpapier dient de 

groep zelf mee te brengen. 

 

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 een gemachtigde van Mies Broeckx 

- Sanctie: intrekking waarborg 

ART. 3 TERREIN 

- Op het terrein bevinden zich 2 houten banken elks naast een boom ter nagedachtenis van 

twee oud-leiders. Wij vragen om deze plaatsen met extra respect te behandelen en extra 

aandacht te besteden aan het niet beschadigen of bevuilen. 

- Kampvuur is niet toegelaten. Men mag wel gebruik maken van kleine vuurkorven. 

Sanctie: intrekking waarborg 

- In het terrein worden geen putten gegraven, behoudens toelating op door de 

lokaalverantwoordelijke van Mies Broeckx  aangewezen plaats. 

- Gemotoriseerde voertuigen zijn niet toegelaten op het terrein behoudens bij aanwezigheid van 

de lokaalverantwoordelijke van VZW Pluk de Dag . Auto’s horen thuis op de rijweg of de 

parkings. Respecteer de plaatselijke parkeerreglementeringen! 

- Het terrein is enkel toegankelijk via de Biesputten.  

- Plaats in al je communicatie naar de mensen toe als ze de Biesputten niet kunnen vinden dat 

ze in de GPS Lusthoven 14 moeten intikken. Dan komen ze uit op de tennis. Rechts daarvan 

bevindt zich de straat de Biesputten. 

ART . 4 KEUKEN 

- Al het materiaal in de keuken staat ter uwer beschikking zolang u alles netjes opruimt en 

proper houdt 

- Alle afval dient gescheiden te worden als volgt: 

● GLAS gewassen en zonder deksel. Kan je deponeren in het containerpark of in lokale 

glasbollen (www.arendonk.be). 

● PAPIER en KARTON. Kan je deponeren in het containerpark 

● PMD = Papier-Metaal en Drankverpakking. In de PMD zak. Kan je gepaste tijden aan 

de straat zetten. (kalender te vinden op www.arendonk.be) 

● GFT = Groen Fruit Tuin afval  

● KGA = Klein Gevaarlijk Afval. Kan je deponeren in het containerpark 

● REST. Kan je deponeren in de voorbestemde container en gepaste tijden aan de 

straat zetten. Dit wordt via de waarborg afgerekend. 



- in geval van lang verblijf dienen de verschillende afvalfracties overeenkomstig de “kalender 

Voor Selectieve Afvalophaling” van de gemeente worden klaargezet op de stoep volgens het 

gemeentelijk reglement. 

- Bijkomende afvalzakken kunnen worden bekomen voor weekends bij de 

lokaalverantwoordelijke van VZW Pluk de Dag  of in zekere handelszaken voor kampen. 

- 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, …) grondig 

gereinigd en eventueel ontsmet met een oplossing van Detol of Javelwater. 

- Slordigheid wordt gesanctioneerd met een arbitraire verrekening van de waarborg. 

- Alle afval moet op het einde van het kamp weg zijn. 

ART. 5 SANITAIR 

- Toiletten, douches, grote wasbakken 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 worden niet doorgespoeld in de toiletten, doch zorgvuldig verpakt en in de 

vuilnisbak gedeponeerd 

ART. 6  ROKEN EN VUUR 

- Vermits onze lokalen deels een houten constructie zijn is het ten strengste verboden in de 

lokalen 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. Maak geen misbruik van de installatie, 

maak ze niet defect of stuk; ze kan uw leven(s) redden! 

- Elk misbruik van de branddetectoren of brandbestrijdingsmiddelen 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. De regeling zoals beschreven onder 5) van het huurcontract is dan van toepassing. 

- Het maken van een stookput is niet toegestaan. Wel mag men gebruik maken van een 

vuurkorf. Breng hierbij wel een onderliggende laag aan om het gras te beschermen. Check 

hierbij zeker de natuurbrandparameter op de website van onze gemeente Arendonk of je wel 

een vuur mag maken (www.arendonk.be). 

Sanctie: intrekking waarborg 

ART. 7  DE BUREN EN OMGEVING 

- Probeer zo veel mogelijk het spelen van muziek te beperken. Als je toch muziek afspeelt 

uitsluitend dan de boxen richting het Congobos. 

- Vanaf 22h is het bij politiereglement verboden om nog lawaai of overlast te veroorzaken. 

- In Arendonk is het verboden om ruiltochten te organiseren. 

- Heb je iets te kort voor bvb te koken. Val ook hier de buurtbewoners niet mee lastig. 

- Het gebruik van de voetbalvelden in het sportpark is verboden. 

- Van de atletiek piste mag enkel het middenplein gebruikt worden. 

- De vijver in het gemeentelijk sportpark daar mag niet in gezwommen worden. 

- De Beach terreinen zijn wel toegankelijk. Ook het aanliggend stuk gras mag gebruikt worden. 

- Heb respect voor de omgeving. Hou de aanliggende terreinen en bos proper. 

- Wanneer je gebruik maakt van het Congobos laat dit na het spel terug proper achter. 



- Bij het graven van putten of bouwen van kampen moet je deze na het spel onmiddellijk terug 

verwijderen. Dit kan gevaar voor je eigen leden opleveren en ook voor de mensen die het bos 

bezoeken. 

- Merk je vandalisme op aan de speeltuin en/of het gebouw in het Congobos neem dan 

onmiddellijk contact op met de Politie 

ART. 8 ALGEMEEN 

- In de lokalen worden geen fuiven of TD’s gegeven, zelfs niet in privé-kring. 

- Balspelen binnen het gebouw zijn verboden. 

- Vermijd onnodig electriciteits- en gasverbruik bij openstaande deuren en vensters. 

- Opzeggen van huurperiodes, na betaling van de waarborgsom, kan tot 30 dagen voor de 

huurperiode. Daarna wordt de waarborgsom volledig ingehouden als dervingvergoeding. 

- De lokaalverantwoordelijke van VZW Pluk de Dag  kan de waarborgsom volledig of 

gedeeltelijk inhouden, naargelang de eventuele schade of het niet naleven van het 

Huishoudelijk Reglement. 

- Alle op het terrein in het lokaal verblijvende gasten worden verondersteld op de hoogte te zijn 

van het Huishoudelijk Reglement. 

- 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 VZW Pluk 

de Dag  alsook aan de leiding van Scouts Carpe Diem.   

- VZW Pluk de Dag  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van het 

eigendom van gasten of bezoekers. 

- VZW Pluk de Dag  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. 

- Voor elke overnachting zal een lijst ingevuld worden met de namen van de verblijvende 

personen. Dit is verplicht bij politiereglement. 

- Er is geen telefoontoestel aanwezig in de lokalen. Zorg er voor dat er een mobiele telefoon 

aanwezig is voor noodoproepen: 

- In geval van noodoproep dient de lokalenverhuurverantwoordelijke van VZW Pluk de Dag  

gebeld te worden: 0472/876032 Bel eerst de spoeddienst en dan pas de 

lokaalverantwoordelijke! 

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

- Bij vertrek zijn alle lokalen, de keuken, het sanitaire blok en de gang geveegd en gedweild. 

- De verwarmingen staan ter uwer beschikking; volg de aanduidingen die er bijhangen. 

- De lokalen dienen uiterlijk zondag om 12u ontruimd te zijn, indien niet anders 

overeengekomen met de lokaalverantwoordelijke. 

 

Gelezen en goedgekeurd te Arendonk 

 

De Verhuurder 

Voor VZW Pluk de Dag 

Handtekening verhuurder    Handtekening huurder 

 

 



……………………    …………………… 


