
Scouts en Gidsen Sint-Kwinten Linden – Wolvendreef 3, 3210 Linden

HUISREGLEMENT

Algemeen:

— De maximale slaapcapaciteit van het lokaal bedraagt 60 personen, deze mag niet
overschreden worden

— Het is ten strengste verboden te roken in het lokaal.
— Vrijdagavond (in de periode oktober – juni) gaat er een Jincafé door in een lokaal op de

eerste verdieping dat niet in de verhuur begrepen is.
— De huurder heeft geen toegang tot:

— Gelijkvloers: materiaalkot;
— Eerste verdieping: de niet-verhuurde lokalen (er is een (gesloten) deur in de gang die

deze lokalen aangeeft), het dakterras.
Bij brand kan deze tussendeur en de buitendeur naar het dakterras geopend
worden met de sleutel in het noodsleutelkastje.

— De tuinhuizen
— Het is ten strengste verboden om een frietketel in de lokalen te gebruiken. Indien dit toch

zou gebeuren, wordt de volledige waarborgsom ingehouden.
— Op het terrein mogen geen tenten opgezet worden, noch zwembadjes worden geplaatst.
— Auto’s moeten aan de straatkant worden geparkeerd.

Opruim en schoonmaak:

— De tafels, stoelen en banken dienen terug gestapeld te worden aan de straatkant van de
zaal.

— Alle ruimtes, douches en wc’s dienen met nat te worden gepoetst (de trap als laatste).
— De keuken dient leeg te worden achtergelaten.
— Alle afval dient te worden gesorteerd:

— Huisvuil: in de bakken naast het lokaal;
— PMD: in zakken, naast het lokaal
— GFT: in de groene bak naast het lokaal;
— Papier in de gele container naast het lokaal
— Glas moet naar de ondergrondse glascontainers links van de kerk gebracht worden.

Overlast en veiligheid:

— Na 22 uur mag er geen buitenlawaai zijn in het dorp of rond het lokaal.
— Het is ten strengste verboden om fuiven te organiseren in onze lokalen. Indien dit toch zou

gebeuren, wordt de volledige waarborg ingehouden.
— De huurder mag het lokaal niet verhuren aan derden.
— Wanneer tijdens de huurovereenkomst de huurder het lokaal verlaat, dient dit in alle tijden

gesloten te worden. Ontbrekende of kapotte voorwerpen worden door de huurder meteen
gemeld en vergoed.


