
1. De eigenaar wenst uw jeugdgroep van harte welkom in het jeugdheem "Roelerhutten". 

2. Het jeugdheem blijft onder leiding van de eigenaar. Hij is gemachtigd toezicht uit te oefenen op 

het gebruik van het huis. Wederzijds begrip betekent een vlotte samenwerking. 

3. Bij aankomst wordt met de groepsverantwoordelijke een inventaris opgemaakt. Elke schade of 

defecten worden genoteerd. 

4. Bij vertrek van de groep worden de installaties opnieuw bezocht. 

5. De maximumcapaciteit van het huis mag nooit overschreden worden. Bij niet-naleving kan de 

eigenaar u een meerprijs aanrekenen voor de overlast. 

6. De energiekosten zijn niet inbegrepen en moeten apart afgerekend worden. (zie Kampas) 

7. De nachtrust, zowel binnen als buiten het heem, vangt aan om 22 uur en eindigt de volgende 

morgen om 8 uur 30. Dit wil zeggen dat gedurende deze periode het niet toegelaten is om 

muziekinstallaties of dergelijke te gebruiken. Bij niet naleving zal de groep verwijderd worden van 

het jeugdheem. 

8. Overdadig alcoholgebruik is niet toegelaten. Bij niet naleving zal de groep verwijderd worden 

van het jeugdheem. 

9. Het is NIET TOEGELATEN om cantussen, dopen, ontgroeningen of andere feestjes te laten 

doorgaan op onze terreinen. Bij niet naleving zal de groep verwijderd worden van het jeugdheem. 

10. De rustige natuurlijke omgeving is een grote troef voor deze kampplaats. We houden er aan dit 

zo te houden. Het politiereglement van de gemeente Zutendaal is hierin zeer streng. 

11. Voor de brandveiligheid is het jeugdheem van brandblussers en rookdetectors voorzien. 

Bijzondere aandacht zal besteed worden aan het ongeoorloofd gebruik van het brandblusmateriaal. 

Dit zal volledig aangerekend worden. 

12. In de lokalen en tussen de gebouwen mogen geen balspelen plaatsvinden. Tevens is het ten 

strengste verboden om met voertuigen over de speelweide te rijden. 

13. De uitbater is bereikbaar in het geval van dringende noodzaak op het nr. 0476/86 02 30. 

14. Iedereen is minstens verplicht 1 laken mee te brengen en te gebruiken als matrasovertrek, ook bij 

gebruik van een slaapzak. Er zijn geen dekens of kussens voorzien. 

15. In de volledige accommodatie van het jeugdheem (zowel binnen als buiten) is er een totaal 

rookverbod. 

16. Bedden en kasten mogen niet verplaatst worden in verband met de brandveiligheid. 

17. Alle lokalen , ook toiletten moeten dagelijks gepoetst worden met water en zeep, geen 

droogkuis. Er zijn 2 borstels en 2 aftrekkers ter plaatse. Emmers, dweilen, producten,… moeten de 

groepen zelf meebrengen. 

18. Het speelterrein en de lokalen moeten in de toestand waarin het zich bevindt gehouden worden. 

Er mogen geen putten of grachten gegraven worden. 

19. Per kamp/bivak mag er eenmaal een kampvuur aangelegd worden. Dit gebeurt via 

voorafgaandelijke afspraken met de eigenaar. Nog binnen nog buiten mag er anders vuur gemaakt 

worden. Het kampvuur wordt op de aangeduide plaats aangelegd en gedoofd bij het slapen gaan. 



20. Beste vakantiegangers, u begrijpt dat er na u nog andere groepen deze kampplaats zullen 

gebruiken. Aan iedereen wordt dan ook gevraagd zijn uiterste best te doen ten einde schade aan de 

infrastructuur te voorkomen. Voor alle eventuele problemen is er een oplossing. De eigenaar staat 

open voor iedere suggestie. 

21. De groepsverantwoordelijke heeft het huisreglement gelezen en verklaart zich hiermee akkoord. 

 

De groepsverantwoordelijke. 


