
HUISHOUDELIJK REGLEMENT                  DE NIEUWE STATIE                      SINT-GILLIS-WAAS 

Onthaal en inventaris 

De verantwoordelijke of zijn vervanger zorgt voor het onthaal en geeft je een rondleiding door het 

verblijfsgebouw. Daarom vragen we het afgesproken uur van aankomst te respecteren. Eén week op 

voorhand dien je dit aankomstuur te bevestigen. Hij of zij maakt bij aankomst de inventaris op van zowel 

de keuken als de staat van het gebouw. Ook de meterstanden van energie en water worden genoteerd. 

Handdoeken voor opschik en vaat, poetsmateriaal, toiletpapier, kookpotten, onderhoudsproducten en 

klein keukenmateriaal dient de groep zelf mee te brengen. 

De waarborg dient voor aankomst betaald te worden via Kampas. 

Op het einde van het verblijf zal de verantwoordelijke de nodige controles uitvoeren. Na aftrek van kosten 

voor gas, water, elektriciteit, afval en eventuele schade zal het resterende bedrag teruggestort worden. 

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. 

Als overduidelijk blijkt dat de huurder bepaalde door hem veroorzaakte schade tijdens de controle met 

opzet aan het oog onttrekt, zal hem hiervoor het dubbele van de normale prijs ingehouden worden op de 

waarborg of ingeval van ontoereikendheid hiervan extra aangerekend worden. 

Auto’s 

Auto’s zijn niet toegelaten op het terrein. De doorgang naar en rond het gebouw moet altijd vrij zijn voor 

de brandweer! De 3 parkings net voor het terrein (1 mindervalide en 2 parkeerplaatsen) zijn ter 

beschikking van de huurders. Indien dit niet volstaat, kan gebruik gemaakt worden van de parking aan het 

sport-en gemeenschapscentrum De Route. Het terrein van de ruitervereniging mag niet gebruikt worden 

door de huurders van De Nieuwe Statie. 

Gebouw 

Respecteer het gebouw. 

Plakband wordt enkel op ongeschilderde steen aangebracht en alle eventuele lijmresten worden netjes 

verwijderd bij vertrek. In deuren, muren en plafonds worden geen nagels, spijkers of nietjes aangebracht 

of wordt niet geschreven. 

De capaciteit van het lokaal is voorzien op 75 pers. Er mogen tenten bijgeplaatst worden (oppervlakte 

100m2, afmeting 5 x 20m ), maar de capaciteit van 75 pers mag nooit overschreden worden. 

Het aanpalende grasplein is openbaar en mag door iedereen vrij gebruikt worden. Zoals eveneens de 

omliggende speelterreinen die niet afgesloten zijn. 

Om schade aan ramen en dakpanelen te vermijden zijn balspelen vlakbij het gebouw niet toegelaten. 

Voor de hygiëne worden er geen eigen huisdieren toegelaten. 

Zorg ervoor dat als er niemand aanwezig is in het gebouw, het ook volledig afgesloten wordt. 

 

 

Tenten 



Tuinhuis 

Indien je tenten wil plaatsen, vermeldt dit dan bij reservatie. 

Tenten mogen enkel opgezet worden op de plaats die door de verantwoordelijke aangeduid wordt. 

Zorg ervoor dat op  het einde van het verblijf ook deze plaats netjes opgeruimd is. 

Tenten worden enkel toegestaan onderstaande zone. 

 

 
 
Tentengrond 
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      Inkom        

 

Terrein 

De klinkers rond het gebouw en de toegang naar het gebouw worden na verblijf geveegd en netjes 

opgeruimd. Van het terrein worden alle papiertjes en ander afval netjes verwijderd. 

Voor kampvuur is een speciale plaats voorzien. Gelieve deze dan hiervoor ook te gebruiken. 

Graaf geen putten in het grasterrein zodat de groepen na jullie verblijf ook nog een mooi terrein hebben 

om te spelen. Indien er toch putten gegraven worden, wordt er €50 per put aangerekend om het 

grasterrein terug te herstellen. 

 

Slaapzalen 

Er zijn geen bedden of matrassen voorzien. Omwille van brandveiligheid dienen de deuren van de 

slaapruimtes ’s nachts gesloten te zijn. 

 

Brandveiligheid en roken 



Het gebouw is voorzien van branddetectie (met doormelding) en passende blusmiddelen. Bij misbruik van 

brandblussers en rookdetectoren wordt er €100 aangerekend, plus de rekening voor de herstelling en de 

eventueel aangerichte schade. Een onnodige oproep van een rookmelder wordt aangerekend, overdag is  

dit €50 en ’s nachts €100. 

Hou iedere doorgang en uitgang vrij. De deuren met een deurpomp zijn branddeuren, zij mogen nooit 

geblokkeerd worden. 

De brandveiligheidsvoorschriften worden uitgelegd door de verantwoordelijke. Neem de tijd om dit 

aandachtig door te nemen met heel de groep. 

Het rookverbod geldt altijd en overal. Hou iedere doorgang en uitgang vrij. 

Kampvuur 

Een kampvuur wordt enkel gehouden op de kampvuurplaats, zie extra bijlage. 

Kap geen levende of dode bomen om en trek geen takken af van struiken of bomen. 

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

Ruim alle restanten van het kampvuur netjes op (=restafval) ! Het is verboden afval te verbranden. 

Duurzaamheid 

Wij proberen op een duurzame manier om te gaan met mens en omgeving. Je kan ons hierbij 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 milieuvriendelijke poetsproducten, te kiezen voor 

herbruikbare verpakkingen, …. 

(Nacht)rust 

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

Hou rekening met de buren bij het gebruik van een geluidsinstallatie. 

Afval 

Afval dient gesorteerd te worden. 

Voor het afval wordt er per kampperiode een bijdrage van € 1,5 per aanwezige persoon aangerekend. 

Voor een weekend wordt er €0,5 per persoon aangerekend. 

Afval dat niet in een zak mag/kan , mag je niet achterlaten, dit neem je zelf mee. 

Hou je aan deze regels en de richtlijnen van de verantwoordelijke, zo vermijd je dat je op het einde van 

jouw verblijf slecht gesorteerd afval weer moet sorteren of een extra afvalheffing moet betalen. 

In onderstaand schema vind je de verschillende afvalsoorten en wat je ermee moet doen.  

RESTafval Container  
PMD (plastic flessen, metaal en drankkartons) Blauwe PMD-zak 

G.F.T. (afval van groenten, fruit en etensresten) Container 

Glas Glasbol Stationstraat 
Papier en karton terug mee te nemen  

Frituurolie/frituurvet   terug mee te nemen  

 

De verantwoordelijke zegt bij aanvang wanneer het vuilnis/ de container moet klaargezet worden.  

 



Onderhoud en eindschoonmaak 

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

ook tijdens het verblijf. Sanitair en keuken dienen dagelijks grondig gepoetst te worden. 

Schoonmaakproducten breng je zelf mee. Dweilen en emmers breng je ook zelf mee. 

Op het einde van je verblijf wordt het gebouw en het terrein in zijn oorspronkelijke staat achtergelaten. 

Hou rekening met volgende aandachtspunten voor de eindschoonmaak. ZIE POETSPLAN 

Slaapkamers/ gangen -de vloer van de slaapkamers en de gangen dweilen 

Polyvalente zaal -tafels en stoelen afkuisen, tafels en stoelen worden terug op de oorspronkelijke 
plaats gezet 
-vloeren vegen en dweilen (indien nodig schuren) 

Keuken -werkoppervlakken en spoelbakken poetsen 
-fornuizen poetsen (alsook de inox wandplaat met water zonder product reinigen) 
-ijskast en diepvries leegmaken, ontdooien en poetsen met een vochtige doek.  
De stekkers mogen nooit uitgetrokken worden. 
-dampkampfilters kuisen 
-vloer vegen en dweilen, schuren indien nodig 

Sanitair -lavabo’s, toiletten en douches grondig poetsen met een aangepast product 
(verwijder de haren uit de putjes en afvoeren) 
-vloeren en doorgangen: eerst borstelen en dweilen  
(vloer sanitair : schuren indien nodig) 
-de tegels nat reinigen 
-vuilbakjes leeg maken 

Bos en terrein  
 

-verwijder alle sporen na bos-, plein-, of andere spelen 
-deponeer rondslingerende papiertjes en afval in een vuilnisbak 
-maak de kampvuurput leeg 
-deponeer afval op de juiste plaats 

 

Zorg ervoor dat alles netjes is als je vertrekt want alles wat we nadien zélf nog moeten kuisen zal 

aangerekend worden aan 30 euro/uur per persoon, én de verantwoordelijke kan de huurder verplichten 

de slecht gekuiste/vergeten delen (opnieuw) te kuisen. 

Elke groep is mee verantwoordelijk voor het goede verloop van het verblijf. De naleving van deze 

leefregels is daarbij niet alleen een hulp, maar ook een onderdeel van het contract. 

Van de groepsverantwoordelijke wordt verwacht dat hij/zij de leefregels kenbaar maakt aan de groep en 

ervoor zorgt dat ze gerespecteerd worden. 

De Nieuwe Statie vzw kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongevallen of diefstal. 

Wij danken je voor je medewerking en wensen je alvast een prettig verblijf toe ! 

Ondergetekende,  …………………………………………………………………………………..verklaart de huisregels ontvangen 

te hebben. De huisregels niet respecteren wordt beboet. 

Handtekening en datum : 

verantwoordelijke verhuur     verantwoordelijke huurder 

 

 

 



POETSPLAN DE NIEUWE STATIE 

 

SLAAP 2 

 
 
 

 

SLAAP 1 
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                                    Zetels 
 
 
 

POLYVALENTE ZAAL 

 
 
 

Witte  
Tafels                    Kapstokken 

 

SLAAP 5 

  

SANI 
DAMES 

GANG 1 

 

GANG 2 

 
SLAAP 3 

 
 
 

 
SLAAP 4 

bruine 
tafels en 
stoelen 

 
KEUKEN 

SANI 
HEREN 

 

 

Slaapkamer 1 -de vloer van de slaapkamers vegen en dweilen 
-bruine stoelen terug zetten 

  

Slaapkamer 2 -de vloer van de slaapkamers vegen en dweilen 
 

  

Slaapkamer 3 -de vloer van de slaapkamers vegen en dweilen 
 

  

Slaapkamer 4 -de vloer van de slaapkamers vegen en dweilen 
-bruine tafels terug zetten 

  

Gang 1 en 2 -de vloer van de gang vegen en dweilen 
 

  

Polyvalente 
zaal 

-tafels en stoelen afkuisen, tafels en stoelen worden terug op de 
oorspronkelijke plaats gezet 
-vloeren vegen en dweilen (indien nodig schuren) 

  

Slaapkamer 5 -de vloer van de slaapkamers vegen en dweilen 
 

  

Keuken -werkoppervlakken en spoelbakken poetsen 
-fornuizen poetsen (alsook de inox wandplaat met water zonder 
product reinigen) 
-ijskast en diepvries leegmaken, ontdooien en poetsen met een 
vochtige doek. De stekkers mogen nooit uitgetrokken worden. 
-dampkampfilters kuisen 
-vloer vegen en dweilen, schuren indien nodig 

  

Sanitair -lavabo’s en douches grondig poetsen met een aangepast product 
(verwijder de haren uit de putjes en afvoeren) 
-toiletten reinigen en poetsen 
-vloeren en doorgangen: eerst borstelen en dweilen  
(vloer sanitair : schuren indien nodig) 
-de tegels nat reinigen 
-vuilbakjes leeg maken 

  

Bos en terrein  
 

-verwijder alle sporen na bos-, plein-, of andere spelen 
-deponeer rondslingerende papiertjes en afval in een vuilnisbak 
-maak de kampvuurput leeg 
-deponeer afval op de juiste plaats 

  

 


