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De huurder verklaart deze Huisregels te hebben gelezen en aanvaard. Dit 
huishoudelijk regelement is aanvullend op de Algemene Voorwaarden van de 
huurovereenkomst.  

De huurder is ertoe gehouden de gemaakte afspraken in de huurovereenkomst , 
de Algemene Voorwaarden en deze huisregels na te leven tot het verblijf is 
afgerond. 

 

1. Verblijven in Bivakplaats Chiro Hulshout is enkel bedoeld voor (re)creatieve, 
educatieve en maatschappelijk georiënteerde groepsactiviteiten. Groepen 
kunnen er niet terecht voor activiteiten zoals feesten, fuiven, een cantus of 
ontgroening. 

2. Je verblijf gebeurt met respect voor het gebouw, het materiaal, de 
verantwoordelijken van Chiro Hulshout en de buurt. Bij het vertrek zijn de 
gebruikte gebouwen en terreinen proper. 

3. Gelieve het afgesproken uur van aankomst (15.00u) en vertrek  (12.00u) te 
respecteren. Hou je strikt aan de voorwaarden van brandbeveiliging, hygiëne 
en geluidshinder. 

4. Elke groep dient aan de wettelijke verplichting te voldoen om uiterlijk bij 
aankomst een waarheidsgetrouwe lijst van alle deelnemers (wet van 1 maart 
2007 houdende diverse bepalingen in artikel 141 tot 147, toegelicht in het 
Koninklijk Besluit van 27 april 2007 betreffende de registratie en de controle van 
reizigers die verblijven in een toeristische verblijfsaccommodatie) over te 
maken. De lijst omvat: 

a. Vanaf de leeftijd van 16 jaar: naam, voornaam, geboorteplaats, 
geboortedatum, nationaliteit en nummer identiteitskaart. Voor Belgische 
deelnemers volstaan naam, voornaam en rijksregisternummer. 

b. Voor kinderen tot de leeftijd van 15 jaar: naam en voornaam volstaan. 
5. Groepen, die één of meerdere dagen onze lokalen huren, dienen zich eveneens 

bekend te maken bij de jeugddienst in het kader van mogelijke 



crisiscommunicatie. Zij dienen ten laatste 1 week voor verhuur volgende 
gegevens door te geven via jeugd@hulshout.be 

a. naam groep 
b. naam contactpersoon 
c. gsm en email contactpersoon 
d. groepsgrootte 

6. De waarborg bedraagt € 450. Deze dient voor elektriciteit, afval, eventuele 
boetes, schade aan het huis, de terreinen of het materiaal en voor de 
eventuele schoonmaak. De laatste dag van het verblijf worden de kosten 
berekend. Daarna wordt het resterende bedrag contant terugbetaald door de 
verhuurder of betaalt de huurder de meerprijs die niet door de waarborg kan 
gecompenseerd worden (extra kosten,…). 

7. De maximumcapaciteit (80 personen) van de bivakplaats mag nooit 
overschreden worden. Bij niet-naleving kan de huisverantwoordelijke je een 
meerprijs aanrekenen voor de overlast. 

8. Wagens kunnen enkel op de daarvoor voorziene parkeerplaats staan. Op het 
grasveld mogen in geen geval wagens rijden of geparkeerd staan! Hiervoor 
wordt zondermeer een boete van € 125 aangerekend. 

9. Op de daken mag niet gelopen worden. Indien dit toch gedaan wordt en er 
schade wordt toegebracht aan het dak wordt de schade en herstelling 
hiervan door de huurder betaald.  

10. Er geldt een algemeen rookverbod in alle lokalen.  
11. Houd iedere doorgang en uitgang vrij (brandveiligheid). 
12. Nachtspel (na 22 u) is verboden. Avondstilte (vanaf 22 u) is verplicht. Zorg ook 

tijdens de dag voor weinig geluidsoverlast! Bewaar de vrede met je buren. 
a. Versterkte muziek kan buiten enkel met een doel (voor een kampdans, 

een verzamelliedje, …) en voor even worden gebruikt. Tussen 22u en 8u 
wordt het buiten de gebouwen echt rustig. 

13. Respecteer het gebouw en de omgeving. Je bent zelf verantwoordelijk voor het 
schoonmaken en het netjes houden van het huis en het materiaal. Sanitair, 
keuken en alle andere lokalen moeten grondig gepoetst worden. Aan het einde 
van het verblijf wordt het huis in zijn oorspronkelijke staat achtergelaten. Indien 
dit niet gebeurt wordt er een boete aangerekend vanaf €25 en deze kan 
oplopen tot € 250. 

14. Plakband wordt enkel op hout of steen aangebracht, echter nooit op 
geschilderde ondergrond. In deuren of muren worden geen nagels, spijkers of 
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nietjes aangebracht. Gebruik in het hoofdlokaal de houten latten om iets aan 
te hechten.  

15. Voor kampvuur en avondspel is het akkoord van de huisverantwoordelijke 
en/of de plaatselijke politie verplicht. Het kampvuur mag enkel gehouden 
worden in de aanwezige metalen citern (een schotel van +/- 1,5 m diameter) 
en de huisverantwoordelijke duidt de kampvuurplaats en de voorwaarden aan. 
De stookassen moeten door de groep zelf verwijderd worden.  

16. Handdoeken voor opschik en vaat, poetsgerief, toiletpapier, bestek en 
keukenmateriaal dient de groep zelf mee te brengen. 

17. Het afval wordt verzameld in zakken of in de daartoe bestemde 
bakken/containers. 

a. plastic flessen, metaal en drankkartons in de blauwe P.M.D.-zakken en 
wegbrengen naar containerpark  

b. groente- fruit- en tuinafval in GFT-bak (bevestig liefst hierin steeds eerst 
een groene composteerbare zak) 

c. restafval in vuilniszakken en daarna in de grijze afvalcontainers. Deze 
worden op de grijze afvaldagen vooraan tegen de straatkant geplaatst. 
Voor het restafval zal een vaste prijs aangerekend worden (60 euro) 

d. glas en papier zelf weg te brengen naar containerpark  
e. Kijk op de ophaalkalender in de keuken voor af het ophalen van het 

afval. Wekelijks wordt rest en gft opgehaald voor de bivakken. (kijk op 
extra ophaaldagen) Het afval de dag voordien aan de straatkant zetten. 

18. Elke schade, die wordt toegebracht, wordt door de huurder, in samenspraak 
met de verhuurder, vergoed of hersteld. 

19. Voor het gebruik van de bivakplaats wordt alle materiaal nagekeken. 
Opgemerkte schade wordt onmiddellijk aan de huisverantwoordelijke gemeld. 
De laatste dag worden zowel het huis, de terreinen als het materiaal opnieuw 
nagekeken. Het huis en de terreinen worden volledig schoongemaakt. 
Overgebleven afval dat niet conform verpakt is, moet meegenomen worden! 

 

20. De huisverantwoordelijke en de leiding van Chiro Hulshout behouden steeds 
het recht om in de aanpalende straat te rijden en de terreinen te betreden om 
materiaal terug te brengen of op te halen.  

 

We wensen je een aangenaam bivak !!! 



 


