
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vooraf 
 

1. 10 dagen voor aankomst telefonisch contact opnemen met de 
huiseigenaar om concreet af te spreken. 
(051/20 44 09 of 0486/63 53 53) Voordeel om in te spreken op de 
telefoonbeantwoorder van het vaste telefoonnummer is, dat ik dit overal 
ter wereld kan beluisteren (Voice over IP)  

2. Een paar dagen voor aankomst 2 GSM-nummer mailen naar 
residentie.honzebroek@telenet.be, zodat deze kunnen geprogrammeerd 
worden in het GSM-slot van de voordeur.  

3. Bij koud weer kan de verwarming 4 uren voor aankomst op 18 graden 
gezet worden voor de benedenverdieping Dit kan enkel als de 
huisverantwoordelijke een aanvraag per mail krijgt 
 

 Bij aankomst 
 

1. Een lijst van alle deelnemers (naam + adres + telefoonn°+ 
geboortedatum) in tweevoud afgeven aan de huisverantwoordelijke. 

2. Bij aankomst ontvangt de groep 3 documenten: 
 Een lijst met de drankvoorraad en de prijs 
 Een document met de inventaris van de huisraad, de 

opgenomen meterstanden… 
 Een evaluatieformulier. 

3. Controleren van de drankvoorraad en aftekenen. 
4. Inventaris (borden, kopjes, glazen enz ) controleren. 
5. Opgemerkte schade aan het huis (muren, deuren, bedden, enz) 

onmiddellijk laten registreren door de huisverantwoordelijke. 
6. Waarborg is reeds in orde via Kompas.be 
7. De waarborg voor verblijven tot 4 overnachtingen bedraagt 300 € 

vanaf meer dan 4 overnachtingen betaal je 500 € waarborg  
8. Bij de aankomst wordt het GSM-slot getest. 
 

 Tijdens het verblijf 
 

  Algemeen 
1. Regels van de brandveiligheid, hygiëne en geluidshinder strikt 

naleven. 



2. Buiten muziekinstallaties zijn niet toegelaten (u vrijheid eindigt waar 
een ander zijn vrijheid begint) 

3. Alle uitgangen en doorgangen dienen vrij gehouden te worden. 
4. Wagens worden geparkeerd op de voorziene parkeerstroken, dus niet 

op het gras of op de oprit.  
5. Tafels en stoelen die binnen staan mogen niet buiten geplaatst worden. 
6. Tafels opheffen om te verplaatsen, niet verslepen. 
7. Bij gebruik van klei, verf, stiften, gips…worden de tafels beschermd 

en nadien weer zuiver gemaakt 
8. Op deuren, muren of kaders worden er geen duimspijkers, nietjes, 

plakband of nagels gebruikt. 
9. Huisdieren zijn niet toegelaten. 
10. Nachtspel is verboden. Avondstilte vanaf 22 uur is verplicht 
11. Kampvuur is niet toegestaan. 
12. Respecteer het gebouw en de omgeving. Houd het huis, materiaal en 

terrein netjes. 
13. Residentie Honzebroek wordt uitgebaat door ’t kliKT vzw. Het 

bureel van ’t kliKT vzw bevindt zich in de Residentie. Het bureel wordt 
zowel tijdens de week als in de weekend gebruikt door ’t kliKT vzw  

14.  De uitbatende vzw ’t kliKT van de Residentie Honzebroek staat 
voor tolerantie. Als de huiseigenaar merkt dat een groep een ideologie 
verkondigt die niet in overeenstemming is met verdraagzaamheid en 
de anti-discriminatiewet kan zij de groep de toegang tot het huis 
ontzeggen of de groep tijdens het verblijf aan de deur zetten. 

15. Wanneer de huisverantwoordelijke vaststelt dat het verblijf een feest 
is of een ander niet sociaal-toeristische activiteit, is zij gemachtigd 
een hogere waarborg te vragen, de toegang tot het huis ontzeggen of de 
groep tijdens het verblijf aan de deur zetten. 

16. Studenten dienen zich aan de regels van het huis te houden. 
Cantussen, ontgroeningen en feesten zijn niet toegelaten. Indien 
de eigenaar van het huis merkt dat dit toch gedaan wordt, kan hij eisen dat 
de groep onmiddellijk het gebouw verlaat zonder enige vorm van 
compensatie. Dit geldt ook bij vandalisme. 

17. Het huis blijft onder de leiding van de huisverantwoordelijke. Zij is 
gemachtigd toezicht uit te oefenen op het gebruik van het huis en de 
naleving van de huisregels. Wederzijds begrip betekent een goede 
samenwerking. 

18. Drank (frisdrank, bier en wijn) moet ter plaatse afgenomen 
worden. Sterke dranken zijn verboden en kunnen onmiddellijk in 
beslag genomen worden. 

19. In Residentie Honzebroek geldt er een algemeen rookverbod (KB van 
13 dec 2005) 

20. Buiten mag er wel gerookt worden. De peuken van sigaretten 
worden in asbakken achtergelaten dus niet op het gras, op de terras of 
op de oprit. Asbakken vraag je bij aankomst aan de huisverantwoordelijke. 

21. Bij schade dient de huisverantwoordelijke onmiddellijk verwittigd te 
worden. GSM 0486/63 53 53 



 
 
 

  Keuken 
1. Alle huishoudtoestellen dienen volgens de gebruiksaanwijzing 

gebruikt en onderhouden te worden. Raadpleeg bij twijfel de 
huisverantwoordelijke. 

2. Keukenhanddoeken, vaatdoeken en detergent dienen door de 
groep meegebracht te worden. 

3. Frituren is niet toegestaan omdat er geen sprinklerinstallatie 
aanwezig is. 

4. BBQ kan enkel in de tuin, zeker niet op de terras. Er kan een BBQ 
gehuurd worden. Vraag aan de huisverantwoordelijke waar je de 
resten houtskool kan deponeren. 

5. Installatie die met gasflessen werken zijn verboden. 
6. Het huisvuil wordt gesorteerd op de volgende manier: 

 

 PMD( zie waaier) in blauwe zakken (in hokje buiten) 
 

 Etensresten (Geen: schillen van uien aardappelen appelsienen enz  Wel: 

gekookte groenten, spaghetti, brood, sla enz ) in emmer met geel deksel 
(eten voor de kippen van de buren) 

 

 Voor alle NIET BEREIDE etensresten zie nota 
compostvat 

 

 GLAS in de glasbak (zie achter het groen-witte gordijn) 
 

 Kapot in de Kapotbak (zie achter het groen-witte gordijn) 
= glas gebroken of bord of…. 

 

 Karton en Papier in de kartonnendoos  GEEN zakken van 
brood (zie achter het groen-witte gordijn) 

 

 Restafval in zakken van stad Roeselare 
 

In geen enkel geval vlees- of visresten in de restafval 
 

 Bovenverdieping 
1. De bovenverdieping mag niet met schoenen betreden worden! 

Gebruik de schoenrekken beneden aan de trap.  
2. Voor elk gebruikt bed dient er een hoeslaken en kussensloop 

gebruikt te worden. Slaapzakken zijn verboden. Bij gebruik van de 
donsdekens dienen deze steeds in een donsovertrek te zitten. Een 
lakenset (hoeslaken, kussensloop en donsovertrek) kan gehuurd worden 
tegen 7,5 €. per set voor 1 persoon en 10 € per set voor 2 personen. 
Voor bedden die niet in orde zijn wordt er 15 € aangerekend. 

3. Wanneer men gebruik maakt van het zetelbed dient vooraleer men het 
hoeslaken oplegt de matrasbeschermer geplaatst te worden 



4. Toiletpapier dient door de groep meegebracht te worden 
5. Het is verboden om andere voorwerpen (maandverband, OB’S, 

tampons enz.) dan toiletpapier in de toiletten te werpen. Bij 
verstopping zijn de kosten ten laste van de groep. 

6. Er dient met de nodige voorzichtigheid in de bedden gestapt te 
worden. 

7. De bedden en de matrassen mogen niet verplaatst worden. 
 

 Bij het vertrek 
 

1. Aan het eind van het verblijf wordt het huis en het terrein in zijn 
oorspronkelijke staat achtergelaten. 

2. Alle ruimtes in het huis dienen proper geveegd te worden. De 
tafels, lavabo’s, aanrecht, koelkast, fornuis enz dienen netjes 
gemaakt te worden. 

3. Bij het vertrek moeten alle deuren en venster dicht zijn en zet je de 
verwarming op 15 graden. 

4. Het ingevulde evaluatieformulier wordt bij het vertrek op de 
keukentafel achter gelaten. De resteren waarborg wordt door 
Kompas.be teruggestort. 

5. Voor de natte eindreiniging wordt 50 € per groep aangerekend voor 
een verblijf van minder dan 4 nachten, vanaf een verblijf van 4 of meer 
nachten wordt er 70 € aangerekend 

 

 Nadien 
 

1. De afrekening wordt na de natte eindreiniging opgemaakt door de 
huisverantwoordelijke. Van Kompas.be ontvangt je een voorstel van 
afrekening. Indien deze goedgekeurd wordt, zal kompas.be de 
resterende waarborg terugstorten 
 De afrekening omvat:  

1 huisvuil 
2 gas, elektriciteit volgens eigen verbruik 
3 de natte eindreiniging 
4.verbruik van de drank 
5 de extra kosten 

2. Kledij of goederen die vergeten werden, worden 1 maand 
bijgehouden, indien ze dan niet opgehaald werden (na afspraak) 
worden ze weg gedaan. 

 


