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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 ‘t Wikhof zijn 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. Verblijven in ‘t Wikhof gebeuren met respect voor het gebouw, het materiaal, de 
verantwoordelijke van De Iep & ‘ t Wikhof en de buurt. Bij het vertrek zijn de 
gebruikte gebouwen en terreinen proper. 

3. 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.  Avond- en nachtspelen zijn niet toegelaten. Zorg 
er ook voor dat je van binnenuit niemand stoort. Denk eraan dat er mensen 
rondom ’t Wikhof wonen. 

4. Elke groep die in ‘t Wikhof overnacht 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: 

• Vanaf de leeftijd van 16 jaar hebben we van  Belgische deelnemers naam, 
voornaam en rijksregisternummer nodig. Van niet-Belgische deelnemers  

• ook nog de geboorteplaats, geboortedatum, nationaliteit en nummer van 
de identiteitskaart 

• Voor kinderen tot de leeftijd van 15 jaar: naam en voornaam volstaan. 



• Een tweetal weken voor aankomst ontvang je hiervoor van de uitbater een 
herinneringsmail. 

5. De Iep en ‘t Wikhof zijn 2 duidelijk gescheiden entiteiten.  Groepen die in ’t Wikhof 
verblijven hebben geen toegang tot het domein van De Iep en vice versa. Ook het 
private karakter van de instelling Ons Tehuis dient gerespecteerd te worden. De 
speeltuin op hun domein is voor jullie NIET toegankelijk! 

6. Parkeren kan op de binnenkoer, langs de straat of op de parking van Ons Tehuis 
achteraan het domein. Opgelet: deze parking is van onze buren, maar mag door 
de klanten van ’t Wikhof gebruikt worden. 

7. Op de binnenkoer zijn geen balspelen toegelaten. Balspelen mogen enkel in de 
boomgaard. 

8. ’t Wikhof is ROOKVRIJ. Er mag enkel buiten gerookt worden en peuken belanden 
in de voorziene wandasbakken. 

9. ’t Wikhof is uitgerust met een branddetectiesysteem voor ieders veiligheid. 
Misbruik of het opzettelijk activeren van dit brandalarm wordt beboet met 250€. 

10. Uitgangen en doorgangen zijn vluchtwegen bij brand. Houd ze altijd vrij! 
 
11. Houd de keuken, de toiletten en de douches ten allen tijde proper. Een verzorgd 
en hygiënisch huis is voor iedereen aangenamer. Doe afval tijdig weg, vooral bij 
warm weer. 
 
12. Voor buiten zijn er tuintafels ter beschikking. Al het andere meubilair wordt 
enkel binnen gebruikt. 

 
13. Er mag niks opgehangen worden met nietjes of duimspijkers. Kleven mag enkel 
met aangepaste tape die lijmvrij is en geen sporen achterlaat. 
 
14. Het gebruik van een hoeslaken en een kussensloop is verplicht. 
 
15. Laat modderige of vuile schoenen beneden. 
 
16. Op de kamers wordt niet gegeten of gedronken. 
 
17. Huisdieren zijn niet toegelaten. 
 


