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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Toegevoegd aan huurovereenkomst 

 

Algemeen: 

1. Elke groep heeft ter plaatse een meerderjarige verantwoordelijke die zich ertoe verbindt ten 

allen tijde bereikbaar te zijn en fungeert als contactpersoon met de verhuurder. Hij/zij staat 

ook in voor het naleven van de afspraken gedurende het hele verblijf. 

2. De maximumcapaciteit van het vakantiehuis (blok A:64 en B:12) mag nooit worden 

overschreden. (zie contract) 

3. Roken is verboden in alle gebouwen. 

4. De blokhutten mogen nooit als slaapplaats gebruikt worden. Ook niet om de 

verblijfscapaciteit te verhogen. 

5. Bedden of matrassen worden niet verplaatst.   

6. Respecteer de nachtrust van omwoners. Geen nachtlawaai (max 35 decibel – 

politiereglement) 

7. Geen kampvuur. Ook geen gebruik van vuurschalen of vuurkorven. Wij volgen de regels van 

het agentschap Natuur en Bos.  

8. Indien men wil barbecueën op de agora, dient men extra voorzichtig te zijn, want je maakt 

vuur in een kleinere straal dan 20 meter van de bomen. Alles moet ook netjes worden 

opgekuist. 

9. Geen duimspijkers of plakband op deuren, vensters of muren. 

10. Keukengerief lag netjes opgeborgen. Schik het keukenmateriaal zoals het geschikt was bij 

aankomst.  

 

Afval: sorteren - lees aandachtig !!! 

1. Uitsluitend huishoudelijk restafval dient in aangepaste zwarte afvalzakken in de daartoe 

bestemde container geborgen te worden. Geen gevaarlijke stoffen bv stenen, asbest, giftige 

stoffen, TL lampen, verfpotten, chemicaliën… 

2. Drankkartons, plastiek flessen, metalen verpakking dient in blauwe zakken (PMD) 

gesorteerd te worden en in gezamenlijke afspraak verwijderd te worden. 

3. Glas dient verwijderd te worden door huurder. (glasbol bevindt zich in Kapelstraat ongeveer 

50 meter links voor kerk te Kasterlee komend vanuit ons vakantiehuis)  

4. karton – papier dient samengebonden met natuurkoord of in stevige kartonnen doos,  

 

Hygiëne: 

a. Gebruik van onderlaken en/of matrasbeschermer is verplicht, zelfs met slaapzak. 
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b. Wassen van bevuilde matrashoes wordt aangerekend. Beschadigde matrashoes dient 

vergoed te worden. ( 40 € per hoes) 

c. Iedereen brengt eigen hoofdkussen mee. 

d. Dagelijks reinigen van sanitair en keuken. 

e. Geen etensresten achterlaten, ook niet in de bossen. 

f. Tafels, stoelen of banken uit de refter en bijgebouw worden onder geen beding buiten 

geplaatst. Andere vindt u in de blokhutten. 

g. Laat geen tafels of stoelen bij regen buiten staan. 

h. Zorg voor regelmatige reiniging en verluchting. 

i. Voorzie kuisproducten. Dweilen en borstels vindt u in de bergruimte tegenover de keuken 

(blok A) of in een kast (blok B) 

 

Brandveiligheid:  

1. Wees voorzichtig bij gebruik van gastoestellen. 

2. Stookruimte van de verwarming mag niet worden betreden.  

3. Geen bagage achterlaten in de centrale gang of aan de uitgangen. 

 

Speciale aandachtspunten 

1. De muren van het vakantiehuis zijn zowel binnen als buiten geschilderd. Gebruik ze niet om 

er tegen te voetballen of met de voeten tegen te steunen.  

2. Respecteer  de natuur! Laat geen etensresten of drankblikjes achter.  

3. Het is verboden om rond onze gebouwen - waar ook - zelfs niet op de open ruimtes 

richting Hoge Rielen, tenten te plaatsen voor welk doel ook tenzij met uitdrukkelijke 

toelating van de uitbater.  Feesttenten of partytentjes worden ook uitgesloten ! 

4. Het is ook verboden om op het terrein putten te graven. 

5. De ruimte rond de gastanks is geen speelterrein. Dus verboden te betreden ! 

6. De toegang tot het vakantiehuis kan geweigerd worden bij gebruik van een valse naam of 

groepsnaam; voorschotten worden dan ook ingehouden. 

 

Schoonmaak 

a) Bij vertrek wordt de hele accommodatie netjes achtergelaten met extra aandacht voor de 

keuken en het sanitair. Ijskasten en diepvries zijn leeg en netjes. 

b) Zorg dat ook alle materialen en meubelen op hun plaats staan. 

c) Bedden, matrashoezen zijn proper. Contoleer of geen voorwerpen in de bedden of onder de 

matrassen liggen. 

d) Reinig de vloeren eerst met de veegborstel en dan met water en zeep, maar maak er geen 

zwembad van. 

e) Als de lokalen onvoldoende gereinigd zouden zijn, dan kan een schoonmaakfirma worden 

aangesproken waarbij de kosten worden aangerekend. 

f) Elke huurder kan vooraf te kennen geven niet voor de schoonmaak te zullen zorgen. In dat 

geval wordt de schoonmaak uitbesteed. Kostprijs a rato van uren werk. Hou er rekening mee 

dat de prijs flink kan oplopen. 

 

Boekingstermijnen 

Als erkend jeugdverblijfscentrum zijn wij verplicht om gedurende vakantieperiodes een voorrangsboekingsrecht van 

minstens zes maanden te hanteren voor jeugdwerkverenigingen.  


