
 

 

ANNEX 1: huisreglement ’t Heuvelken 
 
Het spreekwoord zegt: “goede afspraken maken goede vrienden” 
Teneinde het verblijf in ‘t Heuvelken optimaal te laten verlopen, in respect voor de omgeving (buren) en de 
natuur (stiltegebied) zijn er, in overleg met de gemeente Tessenderlo, enkele richtlijnen opgesteld.  Gelieve 
deze door te nemen en ondertekend terug te bezorgen via info@heuvelken.be of via de eigenaar. 
 

ALVAST BEDANKT VOOR UW MEDEWERKING EN EEN PRETTIG EN INSPIREREND VERBLIJF! 
 

  
Algemeen 

 
● Om de goede verstandhouding met omgeving en de buren te bewaren, wordt aangeraden dat de 

groepsverantwoordelijke contact neemt bij aanvang van de huurperiode teneinde het programma te overlopen en 
toe te lichten wanneer er mogelijk geluidshinder kan zijn. 

● Waterspelen gebeuren uitsluitend op de weide.  
● Hou het domein netjes en rein, dat vindt iedereen fijn.  
● Elke aangerichte schade wordt onmiddellijk meegedeeld aan de eigenaar.  
● Kampvuren zijn niet toegelaten, tenzij men een aanvraag doet bij de plaatselijke politie of burgemeester.  Het is 

ten strengste verboden de brandslang of de brandblussers te gebruiken zonder dat er brandgevaar bestaat. 
Misbruik verplicht tot schadevergoeding.  

● Indien de loodjes van de brandblussers verbroken zijn moet er volledig nazicht betaald worden.  
● Lees ook “wat te doen bij brand” en de richtlijnen voor de verblijvenden. Het kan uw leven sparen!  

  
Eet- en slaapzalen  
 

● Slaapzalen en –kamers zijn enkel een rustplaats. Er mogen geen activiteiten plaatsvinden.  
● Het is absoluut verboden te roken in de slaapzalen of –kamers. Het overtreden van deze regel kan tot gevolg 

hebben dat de betaalde waarborg wordt ingehouden en dat de huurder(s) het domein moet(en) verlaten.  
● Plafonds, muren of deuren mogen niet beschadigd worden door nagels, nietjes, inkervingen, beschilderingen of 

door wat dan ook. Bij sporen van vandalisme zal er streng worden opgetreden door de eigenaar en/of de 
gemeentepolitie. De schadevergoeding bedraagt de huidige winkelwaarde van het goed plus de onkosten.  

● Meubilair, bedden en matrassen blijven in de gebouwen.  
● Doe, in uw voordeel, voor het slapengaan nog een veiligheidscontrole.  

 
  
Keuken 

● Afvalzakken niet vergeten - er wordt geadviseerd de afgesloten rolcontainers (1300l) te huren gedurende het 
verblijf, met plaats voor alle afval. 

● Frites en andere vet- of oliebereidingen vinden buiten of in de overdekte ruimte plaats. Dit om u overmatig 
poetswerk te besparen en uit veiligheidsoverwegingen.  

● Het aanwezige keukenmateriaal mag enkel gepoetst worden met niet-krassende producten. Schuurproducten als 
“Cif” en dergelijke zijn uit den boze.  

● Wees alert bij het gebruik van gasinstallaties en draag zorg voor het materiaal.  
● Er mogen geen andere installaties gebruikt worden dan deze van de eigenaar.  
● Lees ook de gebruiksaanwijzingen en de andere raadgevingen in de keuken.  

 
  
Algemene opmerking  
De verbintenissen, overeengekomen in de huurovereenkomst, blijven van 
toepassing.  
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