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HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERHURINGEN 
 

1. Inleiding 

Bij ondertekenen van het verhuurcontract en het gebruik van het lokaal verklaart de 
huurder en gebruikers van het lokaal akkoord te zijn met het Huishoudelijk 

Reglement. Het niet naleven van het Huishoudelijk Reglement, kan leiden tot 
gedeeltelijke of gehele verlies van waarborg en vroegtijdige stopzetting van de 
verhuur met verlies van waarborg en huur. 

Chiro Keten Lint VZW kan na de verhuur, indien er inbreuken worden vastgesteld die 
niet bij het sluiten van een verhuur aan het licht kwamen, zich steeds beroepen op 

het Huishoudelijk Reglement en met terugwerkende kracht een gedeelte of de 
gehele waarborg inhouden. 
De huurder zal, bij aanvang van de huurperiode, alle deelnemers op de hoogte 

brengen van het huishoudelijk reglement zodat niemand zich kan beroepen op 
ontwetenheid. 

 

2. Onthaal en Inventaris 

De verantwoordelijke of zijn vertegenwoordiger zorgt voor het onthaal en geeft 
een rondleiding door het gebouw. Daarom vragen we het afgesproken uur van 
aankomst te respecteren. Hij of zij maakt, eventueel samen met jou, de inventaris 

op van zowel de keuken, als de staat van het gebouw en het terrein. De 
meterstanden van de energie en het water worden dan opgenomen. 

 
Bij het onthaal overhandigt de huurder de lijst met naam, voornaam, 
geboortedatum, adres, tel. van al de aanwezigen gedurende de verhuurperiode.  

 
Een lijst met nuttige adressen wordt ter plaatse ter beschikking gesteld. 

 
Supplementen die contractueel zijn vastgelegd worden bij aankomst betaald. 
Als het supplement niet betaald kan worden, kan de verhuurder de huurder 

de toegang tot het gebouw weigeren. 
 

3. Terrein 

3.1. Terrein 

 
Het buitenterrein van Chiro Keten Lint VZW omvat alles dat binnen de omheining 
valt. De terreinen van Chiro Keten Lint VZW en VZW Scouting Lint zijn gescheiden 

door een beek. Groepen dienen op hun terrein te blijven. Hanteer bij het gebruik van 
het terrein het “Goede huisvader-principe”. 
  



4 
Chiro Keten Lint VZW – Huishoudelijk Reglement - 2021 

 

3.2. Auto’s. 

 
Auto's en andere gemotoriseerde voertuigen zijn NIET 
op het terrein toegestaan, tenzij op het verharde deel 
naast de keuken. De plaats aangeduid met de witte 

ovaal op de afbeelding hiernaast is dus de enige plaats 
waar auto's toegelaten zijn.  

Wanneer men woonwagens of caravans op het terrein 
wilt plaatsen, is eerst schriftelijke toestemming nodig 
van Chiro Keten Lint VZW en dient de plaatsing onder 

toezicht te gebeuren van iemand van Chiro Keten Lint 
VZW. Bij elke inbreuk tegen deze regel zal er € 250 van 

de waarborg worden ingehouden. 

 
 

3.3. Parkeren 

 

Respecteer de plaatselijke parkeerreglementering. In de straat, aan de zijde van de 
beek, geldt een parkeerverbod om voldoende doorgang voor hulpdiensten te 

vrijwaren! Als huurder bent u verantwoordelijk op het naleven van deze 
parkeerreglementering voor de geparkeerde voertuigen (ook deze van uw 
bezoekers). Bij elke inbreuk tegen deze regel zal er € 100 van de waarborg worden 

ingehouden. 
 

Bezoekers dienen hun voertuigen te parkeren aan Parking/kiezels Zevenhuizenstraat 
of op de parking van het Lerenveld in de KMO-zone. Gelieve uw bezoekers hiervan 
op de hoogte te brengen evt. met behulp van wegwijzers. 

 
Vrachtwagens mogen tijdelijk in de Luitersheide geplaatst worden om te laden en te 

lossen. Daarna dient u de vrachtwagen te parkeren op de parking van het Lerenveld 
in de KMO-zone. 
 

Fietsen moeten geplaatst worden in de fietsenrekken. Zij mogen niet geplaatst 
worden tegen muren, deuren, ramen of hekwerk. 

3.4. Tenten 

 
Tenten mogen opgezet worden op de aangewezen plaats op het terrein. De prijs van 

een overnachting in een tent is gelijk aan die van een overnachting in het lokaal. De 
verhuurder dient op de hoogte gesteld te worden van het plaatsen van tenten. Het 
graven van greppels, putten of het uitvoeren van gelijk welke andere 

veranderingswerken aan het terrein is verboden. Bij inbreuk hierop, rekenen we per 
inbreuk 50 € aan, ook al worden de greppels dicht gedaan bij vertrek. 
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3.5. Het Speelterrein 

 
Het is ten strengste verboden putten allerhande te graven op het terrein, dit voor 
gans het terrein. Sjorconstructies mogen niet verankerd worden in de grond. Het 
maken en gebruiken van sjorconstructies is op verantwoordelijkheid van de huurder. 

Bij schade aan het afwateringssysteem, veroorzaakt door het niet naleven van 
het Huishoudelijk Reglement, zullen de reparatiekosten op de huurder worden 

verhaald. 

3.6. Natuur, bossen en beplanting  

 
Het is verboden op het terrein of in de omliggende bossen bomen of plantgoed te 
beschadigen. Het is niet toegestaan bomen om te hakken. Schade aan beplanting 

wordt verhaald op de huurder. 

3.7. Kampvuur  

 
Het houden van een kampvuur moet vóór 20 april van het jaar van je verblijf 
steeds aangevraagd worden aan het gemeentebestuur van Lint 
(contactgegevens: Gemeentebestuur - Koning Albertstraat 41 - 2547 Lint - 03 460 

13 30 - info@lint.be en verhuur.chiroketenlint@gmail.com). Geen toelating van 
het gemeentebestuur = geen kampvuur.  

Te vermelden bij aanvraag voor een kampvuur: 
● Naam groep + gemeente 
● Verantwoordelijke 

● Contactgegeven verantwoordelijke groep: mail, telefoon en adres  
● periode van verblijf + adres van verblijf 

● Datum van kampvuur 
● Telefoonnummer contactpersoon tijdens kamp 

 

Er is een zeer beperkte mogelijkheid tot sprokkelen van hout in de nabijheid van het 
terrein (speelbos op 800 meter). Er mag enkel vuur gemaakt worden met zuiver 

droog onbehandeld hout en het maken van kampvuur is enkel toegelaten op één 
specifieke plaats op het terrein (kampvuurkring) waarbij volgende regels in acht 
worden genomen: 

● Maak geen vuur bij felle wind (vanaf 5 beaufort) 
● Stapel het hout niet hoger dan 1,5 meter 

● Laat nooit kinderen alleen bij het vuur  
● Het brandhout wordt minstens op 4 meter van de kampvuurkring opgeslagen. 

● Hou blusmiddelen bij de hand (enkele emmers water en een brandblusapparaat) 
● Niet gebruikt brandhout moet de volgende dag terug opgeruimd worden (overleg 

met de verhuurder is aangewezen)  

● Alle afval op het terrein (papiertjes, plastic, blikjes, kroonkurken,  ….) moet de 
volgende dag opgeruimd worden. 
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4. Het Gebouw 

4.1. Algemeen gebruik 

 
Respecteer het gebouw! 
Het gebruik van gasflessen in het gebouw is verboden. 

Alsook het gebruik van rookmachines, vuurwerk, e.d.! 
 

De toegang tot het leidingslokaal en het materiaal kot is verboden 
voor de huurder. Deze lokalen zijn tijdens het verblijf dan ook op slot. 
 

De lokalen zijn niet voor feesten met geluidsversterkend muziek bedoeld. Elke 
overtreding resulteert onvermijdelijk in de stopzetting van de huurovereenkomst 

met verlies van de volledige waarborgsom en huurprijs. 
 

Het is verboden om op deuren of muren te schrijven of te schilderen, ongeacht met 
welk product (verf, krijt, potlood, pen,…). Als dit gebeurt, zullen de kosten om het te 
verwijderen doorgerekend worden aan de hurende persoon of groep. 

 
Aan de muren en deuren mag niets bevestigd worden met lijm, plakband, tape, 

duimspijkers of nagels. Aan de muren in de grote zaal zijn houten planken voorzien 
op ± 1.7m hoogte. Enkel hieraan mogen versieringen vastgemaakt worden met 
kleefband. In de andere lokalen kan je eventueel zaken ophangen, maar enkel met 

afplaktape (papierkleefband dus geen ductape!). 
Alles moet terug verwijderd worden op het einde van de huurperiode. 

ER MAG NOOIT IETS OPGEHANGEN WORDEN AAN DE BEHUIZING VAN DE 
ELEKTRICITEIT! 
 

Om hygiënische redenen worden er geen huisdieren toegestaan in het gebouw. 
 

4.2. Materiaal 

 
De tafels, banken en stoelen dienen om binnen in de lokalen gebruikt te  worden. Als 

men tafels of stoelen tijdens een spel of activiteit buiten gebruikt, moeten die ‘s 
avonds altijd terug binnen geplaatst worden én indien deze vuil zijn moet ook 
modder, zand, e.d. verwijderd worden. 

Tafels en banken dienen terug geplaatst tegen te muur. 
 

Indien meubilair of materiaal van plaats verandert, dient dit op het einde van het 
verblijf op zijn oorspronkelijke plaats te worden teruggezet. 
Materiaal dat opgeborgen zit in de gesloten kasten mag enkel gebruikt worden met 

uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. 
Materiaal dat zich in het sjorkot (aan de kampvuurkring) bevindt, mag niet gebruikt 

worden door de huurder behoudens uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. 
 

De inrichting van de lokalen of het terrein mag niet worden gewijzigd. 
Indien er van vandalisme sprake is, worden de kosten verhaald op de 
huurder. 
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4.3. Muren, dak, vensters en deuren 

 

Aan muren, deuren, vensters en dakgoot mag niets worden bevestigd met lijm, 
plakband, tape, duimspijkers of nagels.  
 

Het is verboden om materiaal op te hangen of te bevestigen aan de 
dakconstructie. Het is verboden het dak te betreden. 

 
Open de buitendeuren op een normale wijze. Het open “gooien” van de deuren kan 
leiden tot onherstelbare schade aan de deur en de schade zal steeds verhaald 

worden op de huurder. 
 

Om schade aan ramen en verlichting te voorkomen, zijn balspelen in het gebouw 
niet toegestaan! 
Buiten wordt er niet met een bal of andere voorwerpen tegen het lokaal gevoetbald 

of geworpen om schade te vermijden. 
 

Het is niet toegestaan deurpompen los te maken! Brandblussers mogen niet gebruikt 
worden om deuren open te laten staan. Deuren moeten te allen tijde zelf kunnen 
sluiten, dit omwille van brandveiligheid. 

Overtreding kan leiden tot stopzetting van de huur en elke schade zal verhaald 
worden op de huurder. 

 

4.4. Roken en brandveiligheid 

 

In het gebouw geldt een absoluut rookverbod! 
Het is verboden binnen te roken (sigaret, sigaar, waterpijp, e-sigaret, vaporizers, en 
elk ander rookinstrument) en/of vuur te maken. Rookmachines kunnen niet gebruikt 

worden, omwille van de gevoeligheid van de branddetectoren. 
 

Peuken horen enkel thuis in asbakken die je zelf voorziet buiten het gebouw en ook 
opruimt op het einde van de huurperiode. Dus niet op het terrein! 
 

Alle lokalen zijn uitgerust met branddetectoren. Vals alarm kan naast extra kosten 
leiden tot onverschilligheid en kan de veiligheid van de gasten in gevaar brengen. 

Maak geen misbruik van de installatie, maak ze niet stuk, ze kan levens redden! 
 
Elk misbruik van de brandbeveiliging resulteert onvermijdelijk in de stopzetting van 

de huurovereenkomst met verlies van de volledige waarborgsom en huurprijs. Indien 
de veroorzaakte schade aan de inrichting (brandblussers, .. en ook bv. factuur 

brandweer) de waarborgsom overtreft is het verschil ook ten laste van de huurder. 
 
Er is geen telefoon aanwezig in de lokalen. Zorg ervoor dat er een mobiele 

telefoon aanwezig is voor noodoproepen.  
In geval van noodoproep aan brandweer of politie vragen wij u om ook de 

verhuurder onmiddellijk te verwittigen. 
 
Bij brandalarm wordt enkel de verantwoordelijke verwittigd, gelieve bij 

uitslaande brand zelf de brandweer te bellen, ze komen niet automatisch bij 
alarm! 
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Het lokaal telt zeven nooduitgangen zoals aangeduid op het plan hieronder. Houd de 
doorgangen naar de nooduitgangen vrij, stapel er geen materiaal of bedden voor. De 

deurpompen op de brandwerende deuren mogen in geen geval losgemaakt worden. 
 

 
 

Er is geen EHBO-materiaal voorzien. De huurder staat zelf in voor EHBO-materiaal. 

4.5. Lokalen 

4.5.1.    Grote zaal 

Spelen met ballen in het lokaal is niet toegelaten. Chiro Keten Lint VZW kan 

niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke en materiële schade ten  
gevolge van het niet naleven van het Huishoudelijk reglement, wan- of  

onverantwoordelijk gedrag. Bij schade wordt tevens de gehele waarborg  
ingehouden om de reparatiekosten te bekostigen. Wanneer de waarborg  
ontoereikend is, zullen de meerkosten verhaald worden op de hurende partij. 

Het is verboden met plakband dingen aan de muur te hangen. Gebruik hiervoor 
de houten latten die voorzien zijn in de grote zaal. 

4.5.2. Keuken 

De keuken beschikt over een uitgebreide installatie, die met zorg gebruikt  
mag worden: 
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● 2 grote gasbekkens 
● 1 gasvuur met 4 bekkens en oven 

● 1 elektrisch vuur met 4 kleine kookbekkens en oven 
● 1 grote dubbele afwasbak 

● 1 koelkasten met diepvriezer 
Op het einde van het verblijf moeten keuken en toebehoren (gasbekkens,  
kookvuur, koelkasten, dampkap, ..) grondig gereinigd worden. 

 
Er is geen kookgerei voorzien. Keukengerei kan eventueel afzonderlijk  

gehuurd worden. Gelieve dit materiaal minimaal 1 maand op voorhand aan te  
vragen via verhuur.chiroketenlint@gmail.com 

4.5.3. Sanitair 

Toiletpapier moet door de huurder zelf voorzien worden. 
Hygiënische verbanden en tampons worden niet doorgespoeld maar zorgvuldig 
verpakt en in de vuilnisbak gedeponeerd. 

De vuilbakjes in het sanitair dienen geledigd en gereinigd te worden door de 
huurder. 

4.5.4. Taklokalen 

Het is verboden met plakband dingen aan de muur te hangen. Gebruik hiervoor 
de houten latten die voorzien zijn in de grote zaal. 

Het is niet toegestaan de verwarmingselementen te bedekken. 

4.5.5. Andere lokalen 

Lokalen die niet geopend zijn of niet zijn opgenomen in het verhuurcontract zijn 
verboden te betreden. Moest het zich toch voordoen dat een niet verhuurd lokaal 

los is, dient de huurder de verhuurder te contacteren. Hij zal de deur komen 
sluiten. 

Het is niet toegestaan materiaal uit gesloten ruimten of kasten te halen, zonder 
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de verhuurder. Inbreuk op deze 
regel kan leiden tot vroegtijdige stopzetting van het verhuurcontract, met verlies 

van waarborg. 
 

5. Energie en Afval 

5.1. Afval 

 

In geval van langere verblijven dienen de verschillende afvalfracties 
overeenkomstig de ‘kalender voor selectieve afvalophaling’ van de gemeente Lint 

te worden klaargezet op de hoek van de Luitersheide. Deze kalender is beschikbaar 
in de info-map. 
 

Indien er niet gesorteerd is, zal de gehele waarborg worden ingehouden. 
Papier en karton, glas en friet- en bakvetten moeten voor het einde van de 

huurperiode naar het containerpark; Lerenveld 15, Lint; worden gebracht. 
 
Hieronder nog een overzicht van alle afval die gescheiden dient te worden: 

mailto:verhuur.chiroketenlint@gmail.com
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5.1.1. Glas 

Lampen, porselein, aardewerk,.. is geen glas en dient u zelf naar het containerpark 

te brengen. Glas kan naar het containerpark of glasbol gebracht worden. De 
dichtstbijzijnde glasbollen zijn op de parking van Lerenveld en de parking Oud 
Kerkhofplein. Respecteer het gemeentereglement (enkel tussen 8u en 21u en NIET 

OP ZONDAG). 

5.1.2. Papier/Karton 

Kartonnen dozen doet u steeds plat. Papier en Karton dient u zelf naar het 

containerpark te brengen. 
Twijfelgevallen: 
- Pizzadozen bij het restafval. 

- Geen WC, keukenpapier of vuil papier 

5.1.3. Groenten, Fruit en Tuinafval (GFT) 

Dit afval moet in de groene GFT containers gedaan worden. (enkel kampen) 

 
Wat mag er WEL bij het gft-afval 

• Schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen 
• Nieuw: Dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten 
• Broodresten 

• Koffiedik, papieren koffiefilter 
• Papier van keukenrol 

• Noten, pitten 
• Nieuw: Vlees- en visresten, schaaldierresten (uitgezonderd schelpen zoals  

mosselschelpen, oesterschelpen…) 

• Nieuw: Vaste zuivelproducten 
• Nieuwe: Eieren, eierschalen 

• Fijn tuin- en snoeiafval (Bladeren, gras, onkruid, haagscheersel) 
• Kamer- en tuinplanten (inclusief potgrond) 
• Schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout  

• Nieuw: Mest van kleine huisdieren 
 

Wat mag NIET bij het gft-afval 
• Vloeistoffen (bv. soep, melk, koffie,…) 

• Sauzen, vet en oliën (uitgezonderd gerechten waar een klein aandeel 
      saus in zit) 
• Nieuw: Theezakjes en koffiepads 

• Behandeld hout (met verf, vernis, impregneermiddel) 
• Beenderen en dierlijk (slacht)afval 

• Dierenkrengen 
• Schelpen van mosselen, oesters, … 
• Kattenbakvulling en vogelkooizand 

• Mest van grote huisdieren of in grote hoeveelheden 
• Stof uit de stofzuiger 

• Wegwerpluiers en ander hygiëne-afval 
• Aarde en zand 
• Kurk 

• Asresten, houtskool 
• Plastiek, glas, metalen 

• Grof ongesnipperd snoeihout, dikke takken 
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Bij het niet naleven van deze regels, zal u het afval dat niet thuishoort in de GFT 

uit de GFT bakken moeten halen. Indien weigering zal de gehele waarborg 
worden ingehouden. 

GFT+ containers worden 2-wekelijks opgehaald op vrijdag. Gelieve op 
donderdagavond de GFT container op de hoek van de straat te plaatsen (aan de 
lantaarnpaal). 

5.1.4. Plastic, Metaal en Drankkartons (PMD) 

Bevat: 
● Plastic flessen en flacons van dranken, wasproducten, afwasmiddel, shampoo,  

      douchegel, onderhoudsproducten, … 
● Drank- en conservenblikjes 

● Plastic folie 
● Aluminiumschoteltjes, -schaaltjes en –bakjes 
● Spuitbussen van voeding en cosmetica 

● Kroonkurken drankkartons van vloeibare producten (melk, fruitsap, room, 
      soep, saus,…) 

 
PMD mag enkel in de blauwe zakken van de gemeente Lint en intercommunale 
IGEAN gestoken worden. Bij aanvang van de huurperiode kan je tegen betaling PMD 

van de verhuurder bekomen. De PMD zakken zijn ook te koop bij Carrefour Market 
(Super GB Partner) Kerkhofweg 4, 2547 Lint. Wanneer de huurder de PMD niet 

correct sorteert, zal hij deze moeten meenemen of in zakken van de gemeente 
steken. Weigert de huurder dit, dan zal de volledige waarborg ingehouden worden. 
PMD kan u ook zelf naar het containerpark brengen. 

 
Huurders voor een weekend mogen hun PMD zakken bij de garagepoort achter laten. 

Huurders van langere periodes (leefweken, kampen, e.d.,…) dienen de PMD zakken 
tijdig buiten te zetten, deze komen 2-wekelijks (zie afvalkalender) langs op vrijdag. 
Gelieve op donderdagavond de PMD zakken op de hoek van de straat te plaatsen 

(aan de lantaarnpaal).  

5.1.5. Frietvet 

Frietvet of andere bakvetten dienen in de huidige verpakking of PET-flessen 

gegoten te worden en afgesloten met een dop, tegen lekken. 

5.1.6. Restafval 

Al de rest dat niet in de andere afvalbakken thuishoort. 

De verhuurder biedt zelf enkele vuilzakken aan. Restafval moet in plastic zakken 
verzameld worden en de volle zakken moeten in de zwarte container.  

De restafval container wordt 2-wekelijks op dinsdag geledigd. Gelieve de container 
op maandagavond op hoek van de straat te plaatsen (aan de lantaarnpaal). Check 
de afvalkalender! 

 
Voordat de verhuur afgesloten is, moeten de volgende fracties naar het 

containerpark gebracht worden: 
● Papier en karton 
● Frietvet 

● Glas 
Wordt een van deze fracties niet of niet tijdig weg gebracht, zal ze een nader te 
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bepalen bedrag van de waarborg gehouden worden. 
Men kan ook dagelijks naar het containerpark (openingsuren zie afvalkalender). Hier 

neemt men geen restafval aan, wel tuinafval, glas, PMD en papier. Er zal een 
afvalkalender in de gebouwen en/of kampmap aanwezig zijn. 

 
Opmerking: de enige afval die een huurder mag achterlaten is dus: restafval in 
afvalzakken (in de zwarte container), PMD in de blauwe PMD zakken van de 

gemeente Lint en GFT afval in de groene container (enkel kampen). Al het overige 
afval moet naar het containerpark gebracht worden of terug meegenomen worden. 

Als de verhuurder zelf afval weg moet doen na de eindcontrole van de huurperiode, 
dan wordt dit verrekend aan de huurder. 

5.2. Energie 

 
Vermijd onnodig energieverbruik door openstaande deuren en ramen, brandende 
lichten en kranen die open blijven staan. Elk lokaal beschikt over een eigen 

thermostaat en kan dus apart verwarmd worden. 

 

6. Vermijden van overlast 

 

Het is verboden commerciële activiteiten te organiseren tijdens de verblijfsperiode, 
dit is enkel toegestaan na akkoord met de verhuurder.  

Het is verboden om ruiltochten te organiseren tijdens de verblijfsperiode. 

Het gedrag van de huurders mag nooit hinderlijk zijn voor de buren. De beplanting 
en de eigendommen van de buren moeten geëerbiedigd worden. Het is dan ook ten 

strengste verboden om de eigendommen van de buren te betreden zonder hun 
toelating. 

Ook de nachtrust van 22.00 uur tot 7.00 uur dient gerespecteerd te worden. Daarom 
is het verboden om buiten lawaai te maken, en moeten ramen en deuren steeds 
gesloten blijven indien er tussen 22.00 uur en 7.00 uur binnen lawaai gemaakt 

wordt. 

Overlast kan leiden tot onmiddellijke stopzetting van het huurcontract. 

 

7. Bij overtreding 

 
Bij overtreding van één of meerdere regels, beschreven in het Huishoudelijk 
Reglement en/of mondeling medegedeeld door Chiro Keten Lint VZW, kan Chiro 

Keten Lint VZW de waarborg gedeeltelijk of geheel inhouden, waar de 
minimumboete per overtreding 50 euro bedraagt, tenzij anders beschreven in het 

Huishoudelijk Reglement, alsook het contract vroegtijdig stoppen met steeds het 
verlies van de gehele waarborg en huursom.  
Chiro Keten Lint VZW kan niet aansprakelijk gesteld worden voor lichamelijke en 

materiële schade ten gevolge van het niet naleven van het Huishoudelijk reglement, 
wan- of onverantwoordelijk gedrag.  
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Bij extreme schade, wangedrag of vandalisme zal steeds een proces-verbaal 
opgemaakt worden door de politie en zullen wij contact opnemen met de 

overkoepelende organisatie. 
 

8. Onderhoud en eindschoonmaak 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken en het netjes houden van het 

gebouw, het materiaal en het plein tijdens het verblijf. Sanitair en keuken kunnen 
best dagelijks grondig gepoetst worden. 
Schoonmaakproducten (dweilen, sponzen, vaatdoeken, keukenhanddoeken, 

schoonmaakmiddel, afwasmiddel) breng je zelf mee. Vergeet ook geen 
toiletpapier! 

Kuismateriaal is aanwezig (borstels, vuilblikken, aftrekkers, schuurborstels)  
Op het einde van je verblijf wordt het gebouw en het plein proper en volledig 
opgeruimd in zijn oorspronkelijke staat achtergelaten. 

Houd rekening met de volgende aandachtspunten voor de eindschoonmaak. 
Het gebouw 

A. Grote zaal en lokalen eerst uitkeren en dan met een uitgewrongen dweil dweilen 
B. Sanitair 

● vuilbakjes leeg maken en uitkuisen indien nodig 

● lavabo's, spiegels, toiletten en douches (niet met schuurspons) grondig 
poetsen met een aangepast product (verwijder de afval uit de putjes en 

afvoer) Indien de muren besmeurd zijn, dienen deze ook afgewassen. 
● vloeren en doorgangen: eerst borstelen, daarna dweilen 

C. Keuken 

● werkoppervlakken en spoelbakken poetsen 
● fornuizen poetsen, alsook de wandtegels 

● ijskast en diepvries leegmaken en poetsen met een vochtige doek, ijskast op 0 
zetten en deur open laten staan  

● vloer schuren en dweilen 

D. Tafels en banken 
● Met een vochtige doek blad en poten afkuisen en stapelen op de juiste plaats. 

E.  Speelterrein 
● verwijder alle sporen van pleinspelen 

● vettige spelen alleen op plastiek zeilen 
● deponeer rondslingerende papiertjes en ander afval in een restafvalzak en zet 

deze weg 

Indien dit niet in orde is, rekenen we 50€ aan per onderdeel. 
 

Toegang Leiding Chiro Lint 
Onze eigen groep heeft toegang tot hun leidingslokaal, het materiaal lokaal en het 
berghok buiten. In de bijkeuken is er een sleutelkast tot welke de leiding sporadisch 

toegang nodig heeft voor een sleutel. Tijdens huurperiodes zal de chiro leiding de 
huurder op de hoogte brengen van hun aanwezigheid. 

 
Kennisname huishoudelijk reglement 
De verantwoordelijke van de huurders of kampeerders dient zijn mede-verhuurders 

of kampeerders op de hoogte te brengen van dit reglement. Dit huishoudelijk 
reglement zal door de huurder handgeschreven voor “gelezen en goedgekeurd” 

tekenen zodat niemand zich kan beroepen op onwetendheid. 
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Bij eventuele vragen kan je steeds terecht bij de verhuurder. 
 

VZW Chiro Keten Lint, rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevr. Ilse Tuyteleers. 
 

Handtekening vertegenwoordiger  
 Handtekening huurder    

  

 
 

 
 
 

Ilse Tuyteleers      Naam Huurder 
Voorzitter    


