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HUISREGELS DE IEP   

Versie: 15 augustus 2022 

De groepsverantwoordelijke verklaart deze Huisregels te hebben gelezen en aanvaard.  

Dit huishoudelijk regelement is aanvullend op de Algemene Voorwaarden.  

 
1. Aankomst 
 

• Gelieve het aankomstuur te respecteren en telefonisch te verwittigen indien er 
onverwachte wijzigingen zijn. 

• Bij aankomst meldt de verantwoordelijke zich aan bij de centrumverantwoordelijke of 
de conciërge. 

• Indien dit nog niet is gebeurd bezorgt de verantwoordelijke de deelnemerslijst. 
• Sleutels van voordeur, kamers en lokalen kunnen verkregen worden. Bij verlies van 

een sleutel wordt er tien euro aangerekend. 
• Het is mogelijk dat bij aankomst de kamers nog niet beschikbaar zijn. Je kan 

steeds informeren bij de centrumverantwoordelijke wanneer je over de 
kamers kan beschikken. 
 

2. Afval 
In De Iep wordt afval zoveel mogelijk gesorteerd. Je kan steeds terecht bij het personeel om 
te vragen waar je het afval kwijt kan. 
 
3. Algemene lokalen 
Er mag enkel gebruik gemaakt worden van de lokalen die je zijn toegewezen. 
 
4. Alleengebruik  

Groepen die het alleengebruik van De Iep wensen, betalen hiervoor de 
overnachtingsprijs van minstens 48 personen per nacht. 

 
5. Bagage 
Het is mogelijk om bagage op voorhand in een afgesloten ruimte in De Iep te plaatsen. 
 
6. Bedden 
Het is niet toegelaten om de bedden te verplaatsen. 
 
7. Beddengoed 
Het gebruik van een onderlaken, kussensloop en dekbedovertrek is verplicht. Lakens kan je 
zelf meebrengen of ter plaatse huren. Ook bij gebruik van een slaapzak is het gebruik van 
een onderlaken en een kussensloop verplicht. 
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8. Bezoekers 
Bezoekers dienen zich steeds aan te melden. 
 
9. Brand 

• Bij brandalarm wordt het gebouw onmiddellijk verlaten. 
• Er wordt verzameld op de aangewezen verzamelplaats. 
• Voor het opzettelijk activeren van het brandalarm wordt 250 euro aangerekend. 
• Onze brandblussers worden jaarlijks nagezien en gekeurd. Voor het 

beschadigen of het verbreken van het zegel wordt 100 euro aangerekend. 
 

10. Buitenterreinen 
De Iep beschikt over een groot grasveld. Het voetbalterrein en de speeltuin naast het 
grasveld zijn niet toegankelijk voor groepen die in De Iep verblijven. 
 
11. Conciërge 
Buiten de werkuren kan je in geval van problemen terecht bij de conciërge. De 
conciërgewoning bevindt zicht naast de hoofdingang van De Iep 

 
12. Dranken 
In De Iep is voldoende drank aanwezig en dit aan zeer democratische prijzen. Eigen dranken 
mogen NIET worden meegebracht. Lege flesjes worden in de juiste bak teruggeplaatst. 
 
13 .EHBO 

• Groepen brengen best een eigen EHBO koffer mee. In De Iep is een beperkte EHBO 
koffer aanwezig. 

• Een lijst met noodnummers is aanwezig. 
• Indien je de hulpdiensten verwittigt moet dit steeds gemeld worden aan de 

centrumverantwoordelijke of conciërge. 
 
14. Energie  
We proberen om zo weinig mogelijk energie te verspillen. Gelieve daarom op volgende 
zaken te letten: 

• laat geen ramen en deuren openstaan indien de verwarming aanligt. 
• doof de lichten in kamers en lokalen die niet gebruikt worden 
• zet verwarming af in de lokalen die niet gebruikt worden. 
• voorkom waterverspilling 

 
15. Fietsstalling 
In De Iep is geen echte fietsenstalling aanwezig. Indien nodig proberen wij een lokaal te 
voorzien als fietsenberging. 
 
16. Handdoeken 
Handdoeken, washandjes en zeep zijn niet voorhanden en moet je zelf meebrengen. 
 
17. Huisdieren 
Huisdieren zijn NIET toegelaten. Wij maken enkel uitzonderingen voor hulp- en 
geleidehonden. 
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18. Huistaken 
Om de prijs zo laag mogelijk te houden kunnen volgende taken zelf uitgevoerd worden: 

• tafels dekken en afruimen 
• eetzaal vegen 
• afwassen 

Mits een meerprijs worden deze taken door ons uitgevoerd. 
 
19. Internet 
Er is gratis draadloos internet aanwezig. De toegangscode hangt uit in de inkom. 
 
20. Kamers 
Er mag enkel gebruik gemaakt worden van de toegewezen kamers. Wij rekenen een 
gemiddelde bezetting van 2.5 personen per kamer. Meerdere kamers kunnen indien mogelijk 
gegeven worden mits meerprijs. Meubilair en beddengoed blijft steeds op de kamer. 
 
21. Kampvuur 
Het houden van een kampvuur is niet toegelaten. Een bescheiden vuurtje in een bbq of 
vuurschaal mag wel. 
 
22. Lawaai 
De Iep heeft heel wat buren. Daarom is het buiten stil van 22u tot 7u. Binnen zijn na 22u enkel 
rustige activiteiten toegelaten. 
 
23. Maaltijden 
Externe catering is niet toegestaan. Maaltijden worden enkel genuttigd in de eetzaal. De uren 
van de maaltijden zijn 8u00, 12u00 en 18u00. Afwijkingen van deze uren zijn altijd 
bespreekbaar. 
 
24. Meubilair 
Het meubilair mag niet buiten geplaatst worden. Voor buiten zijn er picknick-banken 
voorzien. 
 
25. Minder deelnemers Indien het aantal deelnemers meer dan 10% afwijkt van het aantal 
dat bij reservatie werd doorgegeven, dan worden alle overnachtingen aangerekend voor het 
gereserveerde aantal. De maaltijden worden aangerekend op basis van het effectief aantal 
aanwezigen. 
 
25. Minimumbezetting Er worden voor elke groep minstens 20 overnachtingen per nacht 
aangerekend. Indien je samen met een andere groep in het gebouw verblijft dan vervalt 
deze regel. 
 
26. Nachtrust 
Idem rubriek lawaai. 
 
27. Ophangen eigen materiaal 
Er mag niks opgehangen worden met nietjes of duimspijkers. 
Alles wat door de groep opgehangen wordt, wordt ook door de groep verwijderd. 
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28. Parkeren 
In de oprijlaan van De Iep mag er niet geparkeerd worden. 
Laden en lossen mag wel. Er mag geparkeerd worden op de 
parking van onze buren ‘Ons Tehuis’. 
De Iep is niet verantwoordelijk voor schade aan geparkeerde voertuigen. 

29. Roken 
Er is een volledig rookverbod in De Iep. Buiten zijn enkele wandasbakken voorzien. 

30. Schade 
Alle aangerichte schade wordt aangerekend. Wij rekenen de nieuwwaarde aan alsook 
de tijd die wij nodig hebben om de schade te herstellen. 

31. Sleutels 
Elke groepsverantwoordelijke krijgt de sleutel van de voordeur en van de bar. 
Kamersleutels zijn beschikbaar indien gewenst. Voor een verlies van sleutels wordt een 
vergoeding van 10 euro per sleutel aangerekend. 
 

32. Schoenen 
In De Iep blijven de schoenen steeds in de inkom. Het is aan te raden om pantoffels 
mee te brengen. 
 

33. Verloren voorwerpen 
Verloren voorwerpen worden door ons 2 maanden bijgehouden. Deze worden enkel op 
aanvraag terugbezorgd. 
 

34. TV, DVD, VIDEO 
De Iep beschikt over een klaslokaal waar je kunt beschikken over digitale TV, DVD en 
VIDEO met projectie op groot scherm. Ook een aansluiting voor een laptop is voorzien. 
 

35. Veiligheid 
Het gebruik van eigen elektrische toestellen kan enkel in overleg met de 
centrumverantwoordelijke. 
 

36. Vertrek 
• Respekteer het afgesproken vertrekuur. 
• De kamers moeten tegen 9u00 vrijgemaakt worden. 
• De kamers worden geveegd en het afval wordt gesorteerd op de juiste plaats 

gedeponeerd. 
• Gehuurde lakens worden op de grond in de gang  
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