
 

Scoutslokaal Luchteren Sint-Coleta – Noordgijzelstraat 6 te Drongen 
Gidsen Sint-Coleta (SC.local@outlook.com – BE10 0019 1755 4604) 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT  
SCOUTSLOKAAL LUCHTEREN SINT-COLETA 

(REGELS, VERGOEDINGEN …) 

 
 

DOSSIERNUMMER 
NAAM HUURDER 
VERBLIJFSPERIODE  
REKENINGNUMMER 

000000 
000000 
van 00/00/0000 tot 00/00/0000 
… 

 
 

ARTIKEL 1 – AANKOMST EN VERTREK 

- De week voor de aanvang van het verblijf neem je als huurder nog eens contact op 
met de lokaalverantwoordelijke (SC.local@outlook.com) om het aankomstuur en het 
vertrekuur door te geven.  

 
- Het lokaal staat ter beschikking volgens de volgende regeling:  

 Voor groepen die voor één weekend huren:  
    Van de vrijdag om 18u tot en met de zondag om 18u.  

 Voor groepen die voor één week huren:  
    Van de maandag om 8u tot en met de vrijdag om 16u 

 Voor groepen die voor één week en een weekend huren:  
    Van de maandag om 8u tot en met de zondag om 16u 

 Voor groepen die tijdens de zomervakantie (juli – augustus) huren:  
     Van de zondag om 12u tot en met de zaterdag om 12u 

 
- Bij aankomst wordt er samen met een verantwoordelijke een rondleiding gegeven 

van de lokalen en wordt informatie gegeven over de materialen die ter beschikking 
staan. Samen worden ook de meterstanden genoteerd en worden de sleutels 
afgegeven. 

 
- Bij verlies van een sleutel van een binnenruimte wordt €20,00 van de waarborg 

ingehouden. Voor sleutels van de buitendeuren of het hek wordt het werk van de 
slotenmaker alsook een drievoud van de nieuwe sleutels van de waarborg 
ingehouden. 

 
 
 
ARTIKEL 2 - BESTEMMING EN MAXIMUMCAPACITEIT 

- Het lokaal wordt enkel verhuurd voor overnachtingen aan jeugdgroepen waarvan 
de leden jonger zijn dan 30 jaar.  

 
- In de lokalen worden geen fuiven, eetfestijnen, recepties… gegeven, zelfs niet in 

privékring. Ook leidingweekends zijn verboden. 
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Iedere inbreuk zal gesanctioneerd worden met de onmiddellijke beëindiging van de 
overeenkomst met verlies van waarborgsom en zonder recht op schadeloosstelling. 
Bovendien zal de huurder integraal dienen in te staan voor de eventuele kosten van 
externe interventies zoals de politie. 
 

- Ons lokaal is verzekerd voor overnachtingen van 40 personen. Indien er meer dan 
40 personen worden aangetroffen tijdens een onaangekondigd bezoek, zal dit 
gesanctioneerd worden door de onmiddellijke stopzetting van de huur. Daarnaast 
wordt de volledige huurprijs alsook de waarborgsom ingehouden.  

 
 
 
ARTIKEL 3 - SANITAIR 

- 2 gescheiden sanitaire ruimtes, een douchezaal en een toilet voor mensen met een 
beperking staan ter beschikking. 
 

- Er wordt erop gerekend dat u de voorzieningen enkel gebruikt voor datgene 
waarvoor ze bedoeld zijn. Op het schoon houden ervan zal streng worden toegezien. 
 Maandverbanden en tampons worden niet doorgespoeld in de toiletten, doch 
zorgvuldig verpakt en in de vuilnisbak gedeponeerd 

 
 
 
ARTIKEL 4 - TERREIN 

- Als ‘terrein’ wordt beschouwd: Het grasveld binnen de omheining rond het gebouw. 
Alles wat buiten deze omheining ligt, is eigendom van de stad Gent en valt onder de 
regelgeving van de stad Gent.  
 

- Het terrein wordt op het einde van de huur in zijn oorspronkelijke staat 
achtergelaten. Zwerfvuil, glasscherven, papiertjes, etensresten … dienen verwijderd 
te worden. 

 
- Op het terrein worden geen putten gegraven behoudens voorafgaandelijke 

schriftelijke toelating en op de door de verhuurverantwoordelijke van “Gidsen Sint-
Coleta” aangewezen plaats. Per put, ook al wordt die achteraf gesloten, zal €10,00 
van de waarborgsom worden ingehouden. 
 

- Op het terrein mogen geen tenten worden opgesteld behoudens voorafgaandelijke 
schriftelijke toelating en op de door de verhuurverantwoordelijke van “Gidsen Sint-
Coleta” aangewezen plaats. 

 
 
 
ARTIKEL 5 - KAMPVUUR 

- Het aansteken van een kampvuur is enkel toegelaten op de daarvoor voorziene 
plaats en in de voorziene vuurschaal. Iedere inbreuk op deze regel zal 
gesanctioneerd worden met de intrekking van de volledige waarborgsom. 



3 

Scoutslokaal Luchteren Sint-Coleta – Noordgijzelstraat 6 te Drongen 
Gidsen Sint-Coleta (SC.local@outlook.com – BE10 0019 1755 4604) 

 
- De veiligheidsmaatregelen aangaande het organiseren van kampvuren en het 

gebruik van vuurschalen/vuurmanden, opgesteld door de brandweer, zullen strikt 
worden nageleefd: 

 Bij een windkracht van meer dan 5 Beaufort of 38 kilometer per uur moeten 
verbrandingen afgelast worden, evenzo bij windstil of mistig weer. 

 Vuurhaarden mogen niet onbeheerd achtergelaten worden, er dient 
permanente bewaking door een aangestelde te gebeuren. 

 De voorraad brandhout/brandstof moet zich op voldoende afstand en 
windopwaarts van de vuurhaard bevinden. 

 Na afloop dient de aangestelde een nazicht uit te voeren en ervoor te zorgen 
dat men de resten blust en nadien afdekt met zand en aarde. 

 Enkel vaste brandstof is toegelaten (voldoende gedroogd loofhout). 
Harshoudende en behandelde houtsoorten zijn verboden. 

 De brandstof mag niet aangestoken worden met gemakkelijk ontvlambare 
vloeistoffen. 

 Voorbijgangers mogen zich niet te dicht bij de vuurschalen/vuurmanden 
begeven. 

 Voorbijgangers mogen geen afvalstoffen in de vuurschalen/vuurmanden 
gooien (bijvoorbeeld drankbekers of andere producten). 

 
- Het is niet toegelaten in het aanpalende bos hout te sprokkelen. 
 
 
 
ARTIKEL 6 - ROKEN EN VUUR 

- Roken of het aansteken van enige vorm van vuur (bv. kaarsen) is in het lokaal ten 
strengste verboden. 

 
- Indien er buiten gerookt wordt, dienen alle peuken opgeraapt en gedeponeerd te 

worden in de vuilnisbak.  
 
- De lokalen zijn uitgerust met branddetectoren, een vals alarm kan leiden tot 

onverschilligheid en kan de veiligheid van de kinderen in gevaar brengen. Maak dus 
geen misbruik van de installatie, maak ze niet defect of stuk, want ze kan jullie leven 
redden! 

 
- Elk misbruik van de branddetectoren resulteert onvermijdelijk in de stopzetting van 

de huurovereenkomst met verlies van de volledige waarborgsom.  
 

- Laat voor uw eigen veiligheid alle uitgangen steeds vrij. De huurder draagt zelf de 
verantwoordelijkheid voor ongevallen, brand … die een gevolg zijn van het niet 
naleven van de veiligheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld door het afdekken van 
noodverlichting, het plaatsen van materiaal voor de nooduitgangen, het 
barricaderen van vluchtwegen, het uitschakelen van branddetectoren … enzoverder. 
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ARTIKEL 7 - VOERTUIGEN 

- Gemotoriseerde voertuigen zijn niet toegelaten op het terrein behoudens op de 
verharde oprit naast de garagepoort om materiaal te laden en te lossen. Alle 
gemotoriseerde voertuigen dienen achteraf op de parking van de kinderboerderij 
“De Campagne” te staan.  

 
- Het is ten strengste verboden om langs de berm te parkeren of langs de berm 

stil te staan om passagiers te laten uitstappen (Afspraak met de stad Gent). 
Aan ouders dient dan ook met aandrang gevraagd te worden om de 
kinderen/jongeren ter hoogte van het domein “De Campagne” af te zetten en te voet 
naar het lokaal te stappen. Idem voor het ophalen van de kinderen/jongeren. 

 
- Bij klacht van de buren en/of politie zal de volledige waarborgsom ingehouden 

worden. 
 
 
 
ARTIKEL 8 - MATERIAAL 

- De tafels en banken uit de bergruimte staan ter beschikking en mogen zowel binnen 
als buiten gebruikt worden. Bij vertrek dienen zij afgekuist in de bergruimte 
opgestapeld te worden.  
 

- Al het keukenmateriaal mag gebruikt worden zolang het gewassen en proper in de 
kasten teruggeplaatst wordt.  

 
- Alle toestellen dienen volgens de handleidingen gebruikt te worden. Deze kan u in 

onze verhuurmap terugvinden. Voor meer informatie omtrent het materiaal dat ter 
beschikking wordt gesteld, verwijzen we u naar de inventaris. 

 
- Bij schade of verlies zal aan de hand van de inventaris bepaald worden welk bedrag 

van de waarborg wordt ingehouden. 
 
 
 
ARTIKEL 9 - DE OMGEVING 

- Een goede relatie met de buren is voor ons zeer belangrijk.  
 
- Er zal tussen 22u en 8u geen enkele activiteit worden georganiseerd, zowel binnen 

als buiten, die lawaaihinder veroorzaakt voor de buurt. Bij klacht van de buren 
en/of van de politie zal de waarborgsom integraal worden ingehouden. Boetes zijn 
volledig ten laste van de huurder. 

 
- Daarnaast mogen de buren niet belast worden met vragen om materialen, met 

ruiltochten, met verkoop … enzoverder.  
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ARTIKEL 10 - HET AFVAL  

- Alle afval wordt gesorteerd en verzameld in de daartoe bestemde 
zakken/containers. 

 
- Voor PMD en restafval worden de nodige plasticzakken ter beschikking gesteld. 

Extra zakken zijn beschikbaar en worden achteraf verrekend. 
 

- De sorteerzakken dien je te hangen in de daarvoor bestemde staanders. Op deze 
staanders staat duidelijk vermeld wat in elke afvalzak hoort en wat niet.  

 
- Niet alle afval kan achtergelaten worden in ons afvalpark bij vertrek. In onderstaand 

schema vindt u de verschillende afvalsoorten en wat u ermee moet doen. Afval dat 
niet in een zak/container mag, mag niet achtergelaten worden en neemt u dus mee 
naar huis. 

 
- Olie, vet of afvalstoffen anders dan water, worden NOOIT in de toiletten of in de 

riolering gegoten!  
 
- Slordigheid wordt gesanctioneerd met een arbitraire verrekening van de 

waarborgsom! 
 
AFVAL CONTAINER 
PMD (plastiek, metaal en drankkarton) Platgedrukt in de blauwe sorteerzak van 

de gemeente 
Glas  Mee te nemen bij vertrek 
GFT (groenten, fruit en tuinafval) Rechtstreeks in de groene container 
Papier en karton Platgedrukt in een afgesloten kartonnen 

doos 
Restafval  In een vuilniszak in de zwarte container 
Frituurolie / frituurvet Mee te nemen bij vertrek 
KGA (klein gevaarlijk afval) Mee te nemen bij vertrek 
 
 
 
ARTIKEL 11 – DE OPKUIS 

- Op het einde van de huurperiode worden alle lokalen opgeruimd en opgekuist. Ieder 
lokaal inclusief sanitair en keuken dienen geborsteld en met nat gepoetst te worden.  
 

- De huurder moet zelf instaan voor de kuisproducten en hygiënische toebehoren 
voor zijn verblijf (spons, afwasmiddel, keukenhanddoeken, toiletpapier …). 

 
- De koelkast en diepvriezer worden bij vertrek leeggemaakt en gereinigd. Bij het 

vertrek worden beide toestellen uitgeschakeld en worden de deuren opengezet.  
 

- Als het lokaal niet proper achtergelaten werd zal €15,00 per uur aangerekend 
worden om een poetsdienst het opkuiswerk te laten uitvoeren. 
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ARTIKEL 12 - DIEFSTAL EN VEILIGHEID 

- Bij het verlaten van de lokalen, zelfs voor eventjes, dienen alle ramen gesloten te 
worden en de deuren op slot te zijn.  
 

- Bij diefstal tijdens uw verblijf zijn de verhuurders niet aansprakelijk voor de 
beschadiging van of het verlies van eigendommen van de huurder. Daarnaast zal u 
als huurder in gebreke worden gesteld voor de schade aan het lokaal en het terrein 
alsook voor het materiaal dat van de verhuurder verdween of beschadigd werd 
tijdens de diefstal.  

 
 
 
ARTIKEL 13 – VARIA 

- Alle op het terrein en in het lokaal verblijvende gasten worden verondersteld op de 
hoogte te zijn van het huishoudelijk reglement. 
 

- Vermijd onnodig elektriciteitsverbruik bij openstaande deuren en vensters. 
 

- Het is voor de verhuurder of een afgevaardigde steeds toegelaten om tijdens de 
huurperiode de lokalen te betreden of te controleren. De leidingploeg van Gidsen 
Sint-Coleta behoudt ook het recht om steeds toegang te hebben tot de 
materiaalberging. 

 
- Huisdieren worden niet toegelaten in de gebouwen of op het terrein. 

 
- Voor elke overnachting zal een lijst ingevuld worden met vermelding van het aantal 

verblijvende personen om statistieken voor Toerisme Vlaanderen te kunnen 
bijhouden. 

 
- Er is geen telefoontoestel aanwezig in de lokalen. Zorg ervoor dat er een mobiele 

telefoon aanwezig is voor noodoproepen. De noodnummers zijn te vinden in onze 
verhuurmap. 
In geval van noodoproepen naar de politie, de brandweer of andere hulpdiensten 
dient de verhuurverantwoordelijke van Sint-Coleta steeds op de hoogte gebracht te 
worden. Bel eerst de hulpdiensten en dan pas de lokaalverantwoordelijke! 

 
 
 
 

OPGEMAAKT TE : 000000 
DATUM : 00/00/0000 

De ‘huurder’ (naam en handtekening) 

 


