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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 Liberthuis 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 Liberthuis gebeurt met respect voor het gebouw, het materiaal, de 
verantwoordelijke van Liberthuis 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, zie ook artikel 10. Uitzonderingen (een nachtspel, 
…) zijn enkel mogelijk in goede samenspraak met de verantwoordelijke van 
Liberthuis. 

4. Elke groep die in Liberthuis 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. Het afgesproken uur van aankomst en vertrek moet gerespecteerd worden 
zodat de incheck en uitcheck kan worden georganiseerd. 

6. VZW Liberthuis heeft het recht ten alle tijden de lokalen te betreden. Dit wordt tot 
het hoogstnoodzakelijke beperkt. Niet-gebruikte lokalen kunnen tijdens de 
gebruiksperiode door Chiro Libertus en J@M gebruikt worden. Dit zal tot een 
minimum beperkt worden.     

7. Het gebouw en de terreinen worden in een goede staat ter beschikking gesteld. 
Bij vertrek moeten ze in dezelfde goede staat van onderhoud worden 
achtergelaten. 

8. Het is niet toegelaten om materiaal van binnen naar buiten te gebruiken.  

9. In de volledige binnenruimte is er een absoluut rookverbod. Hou doorgangen en 
uitgangen vrij. Op het terrein moeten de peukjes opgeruimd worden.  

10. Uit respect voor de buren en op politieverordening is er een nachtstilte van 
22.00 uur tot 7.00 uur. Indien de nachtstilte niet gerespecteerd wordt en de buren 
2x gevraagd hebben om het stiller te maken (hoeft niet 2x in dezelfde nacht), 
wordt er € 150 van de waarborg afgehouden en de politie verwittigd. De boete is 
voor de huurder. 

11. De buren worden gerespecteerd en zo min mogelijk lastig gevallen met 
ruiltochten, zoektochten, interviews of andere spelopdrachten.  

12. Er mogen geen vuurtjes of kampvuren gemaakt worden.  

13. Het is ten strengste verboden het dak van de lokalen te betreden. 

14. Gebruik het STOP principe om de verplaatsingen naar en van de lokalen te 
doen: voorrang geven aan stappen, verplaatsingen met de fiets (trappen) of het 
openbaar vervoer en minimaal gebruik van wagens (in de directe omgeving van 
het lokaal).  

15. Het terrein is autovrij. Voor het laden en lossen kunnen auto’s tot bij de lokalen 
rijden, daarna moet de parking aan de Papenhofdreef gebruikt worden.  



16. Het is verboden spijkers, nietjes, duimspijkers, beschadigende kleefband ea. te 
bevestigen op de muren, deuren, ramen, plafond. 

17. Indien de groep het terrein verlaat, moeten alle buitendeuren en de poort 
afgesloten worden. Indien van toepassing: er mag enkel overnacht worden in de 
daarvoor voorziene ruimtes, met name de lokalen 5 en 6, zie plan. 

18. Indien de huurder gebruik maakt van de keuken: basis keukenmateriaal is 
voorzien. Zelf mee te brengen: keukenhanddoeken, afwasdoek, biologisch 
afbreekbaar afwasproduct. Ook aanwezig: afwasmachine (ecoblokjes zelf 
meebrengen!), ijskast, diepvriezer, oven, 5 vuren.  

19. Het keukenmateriaal staat in de aparte keukenkast, geordend zodat het bij de 
check-out eenvoudig kan worden nagekeken.  

20. Alle gebruikte lokalen dienen gepoetst te worden voor vertrek. Hiertoe staat er 
kuisgerief ter beschikking. Algemene regel: “je laat de lokalen achter zoals je ze 
gekregen hebt.” Indien dit niet gebeurt, wordt een boete afgehouden van de 
waarborg. 

• Keuken: afwassen gebruikte eet- en kookmaterialen en vuren; schuren en 
dweilen vloer. 

• Sanitair: schuren en dweilen vloer; kuisen douche, toiletten; reinigen 
wastafel, spiegel, kranen. 

• Alle andere lokalen: naargelang de omstandigheden dweilen of droog 
uitkeren.  

21. Gebruik van de wasbakken: 

• De inoxpompbak in de keuken dient enkel voor kookgebruik van 
voedingswaren en afwas. 

• De lavabo in de sanitaire ruimte dient voor handhygiëne 

• De douche is voor de persoonlijke hygiëne. Gebruik enkel biologisch 
afbreekbare zeep. 

22. VZW Liberthuis wil een afvalarme verhuur organiseren. Dwz dat afval tot een 
minimum herleid wordt en dat zoveel mogelijk afval terug mee naar huis 
genomen wordt of gesorteerd wordt. Alle afval moet in de juiste afvalzakken 



gestopt worden. Etensresten horen thuis in de huisvuilzak. Glas-afval moet 
meegenomen worden of in de glasbol aan de Boerenkrijgstraat gegooid worden. 
Karton mag samengebonden in het buitenkot gelegd worden. De vuilzakken 
worden dichtgebonden achteraan in het buitenkot gezet. VZW Liberthuis zal een 
boete van de waarborgsom afhouden, indien er niet correct is gesorteerd. 
Afvalverwerking is geen leuke bezigheid, zeker niet als het achteraf nogmaals 
moet gebeuren. 

23. Er mogen geen etensresten of overschot achterblijven na gebruik van de 
lokalen en keuken. Ook de koelkast en diepvriezer leegmaken en reinigen.  

24. Eventuele ‘constructies’ op de terreinen of speelbossen moeten met het 
grootste respect behandeld worden. We vragen een groot respect voor mens en 
natuur en kunnen geen beschadigingen aan onze bomen en struiken dulden. 

25. Voor alle andere eventuele grote ingrepen of aanpassingen die de 
verblijvende groep wenst te doen (Bv. plaatsen van tenten), is er altijd vooraf 
overleg en toestemming vereist. 

26. VZW Liberthuis vraagt om zuinig om te gaan met water en energie. Het is 
verboden om aan technische installaties te sleutelen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


