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De voormalige steenbakkerij werd in 2019 gerenoveerd tot logies voor grote groepen. Op deze  

manier kreeg deze mooie locatie een waardige toekomst. 

We wensen jullie een aangenaam verblijf! 
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Inleiding 
 

d’Oude Steenbakkerij wil graag alle groepen een aangenaam verblijf aanbieden. Een vakantie waarin 

zonder twijfel enthousiasme, ontspanning en plezier de belangrijkste elementen zijn. 

 

Een goede samenwerking vraagt natuurlijk ook een aantal goede afspraken. In deze brochure vindt u 

het huisreglement en wat nuttige info. 

Aarzel zeker niet om vragen te stellen! 

(info@doudesteenbakkerij.be of 0496 02 03 84 Nico of 0494 91 39 91 Nancy) 

1 Huishoudelijk reglement 
 

ALGEMEEN 

De uitbater zorgt voor het onthaal en geeft je een rondleiding door het gebouw.  

Er wordt, samen met jou, de inventaris overlopen van zowel keukenmateriaal en de staat van het 

gebouw.  

Ook de meterstanden van energie en water worden genoteerd.  

Na het verblijf zal de uitbater de nodige controles uitvoeren en wordt de eindafrekening opgemaakt. 

Alle beschadigingen aan materieel, gebouw en/of terrein, evenals ontbrekende huisraad en ter 

beschikking gestelde materialen worden aangerekend aan de actuele nieuwwaarde, eventueel 

vermeerderd met de nodige loonkost. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden bij terugbetaling 

van de waarborg. Bij grote schade wordt de waarborg ingehouden en volgt nog een extra factuur.  

d’oude steenbakkerij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen in en rondom het 

gebouw, ontvreemding van goederen, schade of verlies van eigen zaken en goederen.  

Het verblijf staat onder de leiding van Nico Vermeire (0496 02 03 84) en Nancy Vandenberghe 

(0494 91 39 91). Wederzijds begrip betekent een vlotte samenwerking.  

AUTO’S  

Er is parking voorzien bij het kampgebouw. Op de tentenweide zijn geen auto’s toegelaten. 

DE GEBOUWEN  

Respecteer het gebouw.  

Plakband wordt enkel op hout of steen aangebracht, echter nooit op geschilderde achtergrond of 

vensters. In deuren, muren, en plafonds worden geen nagels, spijkers of nietjes aangebracht.  

De deur van de keuken wordt enkel gebruikt door de kookploeg. Deze deur is een vluchtdeur en 

dient niet voor veelvuldig gebruik. De deur dient niet om toegang te krijgen te de grote zaal. 

  

mailto:info@doudesteenbakkerij.be
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SLAAPKAMERS  

Iedereen is verplicht een (hoes)laken - te gebruiken over de matrasbeschermer – en eventueel een 

kussen en kussensloop mee te brengen. Er zijn ook hoofdkussens zijn ter beschikking (op aanvraag). 

Je brengt ook een slaapzak/laken met eventueel een deken/dekbed met overtrek mee. Matrassen 

blijven op de bedden liggen.  

De bedden worden NIET verplaatst, tenzij afgesproken vooraf. 

Boven zijn geen schoenen toegelaten. Breng eventueel slippers of dergelijke mee. 

De buitentrap dient als brandtrap en wordt dus enkel in nood gebruikt. 

BRANDVEILIGHEID  

Het gebouw is voorzien van branddetectie en passende blusmiddelen. Bij misbruik van brandblussers 

en rookdetectors wordt € 50 aangerekend, plus de rekening voor de herstelling en de eventueel 

aangerichte schade.  

Hou iedere doorgang en uitgang vrij.  

De deuren met een deurpomp zijn branddeuren, zij mogen nooit geblokkeerd of buiten werking 

gesteld worden.  

Pas op met het opladen van gsm’s! Geen laders in het stopcontact laten zitten. Ook opladen van de 

gsm zonder toezicht is verboden! 

Extra kookbekkens en dergelijke mogen alleen buiten gebruikt worden op veilige afstand (4m) van 

het gebouw. 

Gebruik van de brandtrap bij brand of andere onheil: open (1ste verdiep) het venster (midden in de 

ruimte, overzijde van de trap), neem de brandtrap naar beneden. Voor de uitschuifbare ladders naar 

beneden te plaatsen: trek de gemarkeerde pinnen uit en laat de ladders zakken. Ga rustig 2 aan 2 

naar beneden.  

(Wordt mondeling toegelicht bij aankomst) 

BBQ 

In het gebouw zelf mag er niet gebarbecued worden. Dit mag enkel buiten. Het houtskool (as) hoort 

bij het restafval. 

ROKEN  

Binnen in de gebouwen geldt een absoluut rookverbod.  

KAMPVUUR  

Een kampvuur kan enkel mits voorafgaandelijke toestemming van de uitbater en de brandweer. 

Hiervoor stuur je beste een mailtje naar de dienst Veiligheid en 

Preventie: preventie@nieuwpoort.be (tel. 058 22 44 17). De aanvragen dienen altijd schriftelijk te 

gebeuren.  

Het kampvuur wordt georganiseerd op de voorziene plaats op de weide. Zo niet wordt een 

schadevergoeding gevraagd van 100 euro.    

mailto:preventie@nieuwpoort.be
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Kap geen levende of dode bomen om en trek geen takken af van struiken of bomen.  

Er mag enkel met droog, zuiver, onbehandeld hout worden gestookt.  

Zorg ervoor dat de vlammen geen grote afmetingen aannemen, zodat vlamoverslag onmogelijk is. 

Het kampvuur mag niet worden aangestoken of aangewakkerd met brandbare vloeistoffen zoals 

benzine, thinner, enz.  

Er mogen geen ontvlambare of gemakkelijk brandbare stoffen (bv. benzine) die ontvlambare stoffen 

bevatten of bevat hebben, of recipiënten die samengeperste vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen 

bevatten (bv. butaangas) geplaatst worden in de nabijheid van het kampvuur.  

Bewaak het vuur permanent en doof het volledig voor je de kampvuurplaats verlaat!  

Het vuur moet tijdig gedoofd worden: bij het beëindigen van de activiteit, bij hevige wind.  

De mogelijkheid moet aanwezig zijn om de brandweer onmiddellijk te kunnen oproepen (tel. 112).  

Op het einde van je verblijf laat je de kampvuurplaats proper achter. Je maakt de stookplaats volledig 

leeg. De as van het vuur wordt netjes opgeruimd en hoort bij het restafval. 

Een vuurschaal/-korf is toegelaten.  

DUURZAAMHEID  

Wij proberen op een duurzame manier om te gaan met mens en omgeving. Je kan ons helpen door 

de lichten te doven in de ruimtes die je niet gebruikt, geen ramen of deuren open te laten staan als 

de verwarming aanstaat, onnodig waterverbruik te vermijden, de kraantjes van de lavabo goed dicht 

te draaien zodat ze niet blijven lekken, te kiezen voor herbruikbare verpakkingen,…  

Plastic wegwerpdrinkbekers zijn niet toegelaten op de site.  

Ook voor jullie betekent dit minder kosten! 

 

(NACHT)RUST  

Hou rekening met de verplichte nachtstilte (van 22.00 uur tot 8.00 uur) buiten op het domein.  

Zeker bij het gebruik van een geluidsinstallatie buiten dien je rekening te houden met de buren!   

ONDERHOUD EN EINDSCHOONMAAK  

Je bent zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken en netjes houden van het gebouw, materiaal en 

weide tijdens je verblijf. Sanitair en keuken dienen dagelijks grondig gepoetst te worden.  

Het poetsmateriaal bestaat uit het volgende:  
Benedenverdieping: 
- 3 emmers  

- 6 aftrekkers (3 grote + 1 kleine + 1 in de sanitaire ruimte + 1 in de aparte kamer) 

- 3 handborstels en veegblikken  

- 4 grote veegborstels  

  
Je dient zelf te zorgen voor kuisproducten. Gebruik geen bijtende producten en liefst ecologisch!  

Op het einde van je verblijf wordt het gebouw en het domein in zijn oorspronkelijke staat 

achtergelaten.  
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Hou rekening met volgende aandachtspunten voor de eindschoonmaak:  

Slaapzaal:  

* de vloer goed borstelen, eventueel met een dweil schoonmaken. 

Trap:  

* borstelen en afstoffen en eventueel reinigen met water (treden en leuning) 

Sanitair:  

* lavabo’s, toiletten en douches grondig poetsen met product (verwijder de haren uit de 

putjes en afvoeren). Toiletten helemaal reinigen, ook onder de bril, de pot zelf en achter de 

toiletten.  

* vloeren en doorgangen: eerst borstelen en dweilen (schuren indien nodig)  

*vuilbakjes legen 

 

Keuken:  

* werkoppervlakken en spoelbakken poetsen  

* fornuizen poetsen (alsook de wand)  

* ijskast leegmaken en poetsen met een vochtige doek.  

* vloer schuren en dweilen  

* de afwas is gedaan en vuren, oven, fornuis, koelkast, werkbladen, kasten en vloer zijn 

proper. 

* alle keukenmateriaal staat gereinigd terug op zijn plaats 

Dagzaal:  

* tafels afkuisen  

* vloeren borstelen en dweilen  

* tafels en stoelen worden terug op de oorspronkelijke plaats gezet.  

* vuilbakken ledigen 

Weide en omgeving:  

* verwijder alle sporen na een spel  

* deponeer rondslingerende papiertjes en afval in een vuilnisbak  

 

Groepen die zich op het einde van hun verblijf wensen te onttrekken aan de natte opkuis van het 

gebouw, kunnen dit mits het betalen van een vergoeding vanaf € 320,- Afspraken hieromtrent 

moeten ten minste 10 dagen voor de start van het verblijf gemaakt worden.  
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AFVAL  

Afval (Restafval / PMD) dient gesorteerd te worden en verzameld in de daartoe verplicht te 

gebruiken zakken. Op het einde van je verblijf worden de gebruikte zakken aangerekend.  

Afval van groenten, fruit en alle etensresten worden in de GFT-afvalbak gedeponeerd. 

Karton en glas worden apart verzameld en meegenomen of gedeponeerd in een papier-

/glascontainer (dit kan in Wulpen dorp of Nieuwpoort stad op 2 km). Zo niet wordt een forfait 

aangerekend van 25 euro voor papier en karton en 15 euro voor glas. 

Volle vuilniszakken plaats je op de aangewezen plaats.  

Prijzen: 

PMD € 1/zak  

restafval € 4/zak  

GFT+ € 25/volle container  

NIET VERGETEN  

- Deelnemerslijst  (zie volgende pagina) 

- Keukenhanddoeken  

- Vaatdoeken  

- Aardappelmesjes, keukenmessen, mixer, blikopener…  

- Toiletpapier  

- EHBO-koffer  

- Hoeslaken voor matrasbescherming en kussensloop (er zijn kussens ter beschikking, dit wordt 

vooraf besproken met de uitbater) 

- Slaapzak of laken en deken 

- Slippers voor boven  

- Kuisgerief (kuisproducten en ev. extra kuismateriaal) 

TOT SLOT (en het belangrijkste) 

We wensen jullie een leuk verblijf! 
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1.1 Deelnemerslijst: inhoud 
 

Dit is een wettelijke verplichting. “De wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen” artikel 

141 tot 147. Dit wordt dan nog verder toegelicht in “het koninklijk besluit van 27 april 2007 

betreffende de registratie en de controle van reizigers die verblijven in een toeristische 

verblijfsaccommodatie”. De gegevens worden enkel bijgehouden en gebruikt in functie van de wet. 

(GDPR) 

- Bezorgen van de gegevens kan zowel digitaal als op papier. Zorg dat je zelf ook een lijst bezit.   

- Vanaf de leeftijd van 16 jaar bezorg je volgende gegevens: naam, voornaam, geboorteplaats, 

geboortedatum, nationaliteit en nummer identiteitskaart. Voor Belgische deelnemers 

volstaan naam, voornaam en rijksregisternummer. 

- Voor kinderen tot de leeftijd van 15 jaar volstaan naam en voornaam. 

- Verblijvende groepen zijn verplicht om deze gegevens waarheidsgetrouw aan te  leveren. 

- Vermeld aantal leden > 30 jaar. 

 

1.2 Sanitaire unit 
 

Er is een sanitaire unit ter beschikking, bestaande uit 4 toiletten en 3 urinoirs.  

Prijs: op aanvraag 

 

1.3 Sjorbalken 
 

Er zijn sjorbalken ter beschikking: 

10 x 2 m 
15 x 3 m 
10 x 3,5 m 
10 x 4 m 
8 x 5 m 
 
(180 lopende meter, 53 balken) 
 
Prijs: 45 euro/week 
 

Enkele regels 

De balken mogen enkel gesjord worden, dat betekend enkel met touw, niet met nagels. 
Er mogen geen nagels, spijkers, nietjes gestoken worden. 
De balken mogen niet in brand gestoken worden. 
Het laten vallen of gooien van de balken kan zorgen voor beschadiging. 
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1.4 Inventaris keukenmateriaal (september 2022) 
 

 Aantal stuks 

Diepe borden 100 

Platte borden 91 

Glazen 44 (deze worden geleidelijk vervangen door plastic bekers) 

Koffie tassen 100 

Vorken 120  

Smeermessen 120 

Soeplepels 120  

Koffielepels 80  

Pollepels 
(gewoon 
formaat) 

5 

1 extra grote pollepel en schuimspaan 

1 schaar, 1 gewone klopper, 2 flesopeners, enkele kurkentrekkers 

Messen 6 grote, 6 kleine  

Allerlei  

26 schalen rond 
1 perculator 
1 microgolf 
4 vergieten 
8 snijplanken 

 
 

Schalen ovaal 30  

Waterkannen 10 grote + 3 kleine melk  
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10 ronde kookpotten 
1 groot vergiet 

 
 
 

Braadpannen 6 kleine  
2 x horeca  

 
 

 

Professionele 
mixer  

(op aanvraag) 
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1.5 Grondplan gebouw 
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1.6 Noodnummers en nuttige nummers 
 

Hulpdiensten 

 Politie 101 

 Europees 
noodnummer 

112 

 Brandweer ambulance 100 

 Noodnummer 
/wateroverlast 

1722 

 
 

  

Nuttige diensten  

Wachtdienst huisartsen 1733 

Huisartsenpraktijk ‘Medihaven’ 
Nieuwpoort  

058 24 24 24  

Wachtdiensten (apothekers) 0903 99 000 

Antigif Centrum 070 245 245 

Cardstop 070 344 344 

 

  



  Huisreglement versie 2022_ p. 15 

1.7 Wat te doen bij brand / ongeval? 
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1.8 Voedingswaren (bakker, colruyt, aldi, …) 
 

- ’t Bakkerijtje Molenstraat 11, 8620 Nieuwpoort, Johan: 0479 13 02 04 (wordt geleverd) 

 

- Verse melk (verkrijgbaar in emmers van 10 liter; € 10/emmer): 0494 91 39 91 

 

- Verse artisale ijs: Den ijsbol: 0494 17 94 86 (Stijn). Komt tot bij jullie met de ijskar om 

jullie te voorzien van een lekker ijsje. Bel voor meer info. 

 

- Colruyt Jozef Cardijnlaan 33A, 8620 Nieuwpoort 

 

- Aldi Koning, Albert I laan 13, 8620 Nieuwpoort 
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1.9 Route naar de kust (te voet/met de fiets) 
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1.10 Verbruikersfiche 
 

AANKOMST VERTREK 

De groep ontvangt: 

…. vuilniszakken (aan 4 euro/zak)  

…. pmd-zakken (aan 1 euro/zak)  

GFT container (25 euro/container) 

Papier en karton zelf wegbrengen. 

Glas zelf weg te brengen 

Tentenweide: opruimen  
(alle papiertjes en plastic weg!) 

De groep heeft verbruikt: 
 
… vuilniszakken x 4 = … 

… pmd-zakken x 1 = … 

GFT container: …………….. 

Papier en karton: weg? Zo niet: forfait 25 euro : ……………… 

Glas: weg? Zo niet: forfait: 15 euro: ……………………… 

Tentenweide: opgeruimd? Zo niet: forfait: 100 euro: …………….. 

Meterstanden: 

Water (7 euro/m³): ………………… 
 
Elektriciteit (0,65 euro/kwh): ………………….. 
(minimum forfait van 55 euro) 
 
Gas: 18 euro/dag 

Verwarming winter 80 euro/dag 

Meterstanden: 

Water: ………………… Verbruik: ……………. X 7 = =  

Elektriciteit: ………………….. Verbruik: ……………… x 0,65 =  
 
 
Gas: 18 euro/dag = ………..dagen x 18 =  

Verwarming winter 80 euro/dag= ………dagen x 80 = 

Opmerkingen/schade omtrent: 
Gebouw, keukenmateriaal, kuismateriaal, … 

 
 

Betaalde waarborg 
 

750 euro 

Totaal terug te krijgen of te betalen door de 
groep: 

 

Rekeningnr. BE 

Handtekening bij aankomst  
Datum: 

Handtekening bij vertrek 
Datum: 

 


