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De huurder verklaart deze Huisregels te hebben gelezen en aanvaard. Dit 
huishoudelijk regelement is aanvullend op de Algemene Voorwaarden van de 
huurovereenkomst. 

De huurder is ertoe gehouden de gemaakte afspraken in de huurovereenkomst , 
de Algemene Voorwaarden en deze huisregels na te leven tot het verblijf is 
afgerond. 

 

1. Verblijven in “Gidsenlokaal Nele” is enkel bedoeld voor (re)creatieve, educatieve 
en maatschappelijk georiënteerde groepsactiviteiten. Groepen kunnen er niet 
terecht voor activiteiten zoals feesten, fuiven, een cantus of ontgroening. 

2. Verblijven in “Gidsenlokaal Nele” gebeurt met respect voor het gebouw, het 
materiaal, de verantwoordelijke van het jeugdverblijf en de buurt. Bij het 
vertrek zijn de gebruikte gebouwen en terreinen proper. 

3. Versterkte muziek kan buiten enkel met een doel (voor een kampdans, een 
verzamelliedje, …) en voor even worden gebruikt. Tussen 22u en 8u wordt het 
buiten de gebouwen echt rustig. Uitzonderingen (een nachtspel, een kampvuur …) 
zijn enkel mogelijk in goede samenspraak met de verantwoordelijke van 
jeugdverblijf. 

4. Elke groep die in “Gidsenlokaal Nele” overnacht dient aan de wettelijke 
verplichting te voldoen om uiterlijk bij aankomst een waarheidsgetrouwe lijst van 



alle deelnemers (wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen in artikel 141 
tot 147, toegelicht in het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 betreffende de 
registratie en de controle van reizigers die verblijven in een toeristische 
verblijfsaccommodatie) over te maken. De lijst omvat: 

• Vanaf de leeftijd van 16 jaar: naam, voornaam, geboorteplaats, 
geboortedatum, nationaliteit en nummer identiteitskaart. Voor Belgische 
deelnemers volstaan naam, voornaam en rijksregisternummer. 

• Voor kinderen tot de leeftijd van 15 jaar: naam en voornaam volstaan. 

5. Alle afval dient gescheiden te worden als volgt: 

· GLAS gewassen en zonder deksel in aangeduide vuilnisbak 

· PAPIER en KARTON in aangeduide vuilnisbak 

· PMD = Papier-Metaal en Drankverpakking in blauwe plastic zak 

· GFT = Keuken en groenafval in aangeduide vuilnisbak 

· REST in aangeduide vuilnisbak ( 1200 liter kontainer) 

 

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

De verschillende afvalfracties worden volgens de kalender voor ophaling door IOK 
en gemeente Mol  klaargezet op de daarvoor voorziene plaats. Indien nodig 
worden papier,karton,glas en PMD apart naar het kontainer park afgevoerd. 
Toegangskaart kan bij verantwoordelijke bekomen worden. 

De kosten  per afvalfractie zijn vermeld op Kampas. 

6.Keuken 

Op het einde van het verblijf worden keuken en toebehoren (koelkasten, kookvuur, …) grondig 

gereinigd en ontsmet. 

7.Sanitair en douches 

. 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 de 

vuilnisbak gedeponneerd. 



.8Algemeen 

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

 Iedere huurder staat zelf in voor een EHBO-koffer 

“ VZW Tyl en Nele” behoudt zich het recht voor de huurder aansprakelijk te stellen voor aangerichte 

schade en/of gebeurlijke ongevallen. 

De toegang tot de lokalen is ten allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging of reden toegestaan 

aan de lokaalverantwoordelijke en de groepsleiding van “ Tyl en Nele”. 

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

Huishoudelijk Reglement. 

 

 

 

 

 

 

 

 


