
Huishoudelijk reglement                         

OLV Chiro Munster VZW 

 
De huurder verbindt zich ertoe als goede huisvader van de chirodroom te genieten, hetgeen onder 

meer inhoudt dat hij de gebruiksinstructies als omschreven in het huishoudelijk reglement stipt zal 

naleven. 

 

Reserveren en boeken van de Chirodroom 
- De Chirodroom is tijdens de 2 zomermaanden exclusief toegangkelijk voor het jeugdwerk. 

Andere groepen komen niet in aanmerkingen voor het reservaties.  

- De huurprijs voor jeugdwerk bedraagd 4,5€ per persoon per nacht. 
- We rekenen op een minimum bezetting van 60 personen per nacht. 
- Bij aanvang van het verblijf dient er een volledige aanwezigheidslijst overgemaakt te worden aan 

de beheerders van de Chirodroom. 

 
Algemene regels 
 

- De huurder is aansprakelijk voor de beschadigingen of de verliezen die gedurende zijn huurtijd 

ontstaan, tenzij hij bewijst dat die buiten zijn schuld hebben plaatsgehad. 
 
 

- De Chirodroom lokalen mogen pas betreden worden na 14u van de aankomst datum en dienen 

om 11u verlaten te worden op de vertrekdatum, dit om een goede overgang tussen de groepen te 
garanderen. 
 

- Als de chirodroom door de hele groep verlaten wordt, dienen alle deuren gesloten te worden. Dit 

om diefstal te vermijden. Diefstal van materiaal van de chirodroom wordt doorgerekend aan de 
huurder.  

 

Chirodroom leden 

 
- De huurder dient toegang te verlenen tot iedereen van de leiding van chiro Munsterbilzen alsook 

de verantwoordelijken van VZW O.L.V, nadat deze zich kenbaar gemaakt hebben bij de 
groepsverantwoordelijke. Onbevoegden hebben geen toegang tot de CHIRODROOM en dienen 

weggestuurd te worden door de groep. 
 

- De medewerkers van chirodroom kunnen naar behoefte de lokalen betreden om deze te 
controleren. Hier zal rekening gehouden worden met de activiteiten en de privacy van de 

huurder. 
 

- Leden van chiro Munsterbilzen of het jeugdhuis kunnen in de voor hun aangewezen lokalen 
aanwezig zijn. Zij zullen de rust en het genot van de huurders steeds respecteren. Indien dit niet 

het geval moest zijn, gelieve de beheerders te contacteren. 

Orde en netheid 

- Hou u strikt aan de voorwaarden van de brandveiligheid, hygiëne en geluidshinder. 
 

- Het rookverbod geldt altijd en overal. 
 

- Respecteer het gebouw en de omgeving; U bent zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken en 
netjes houden van de chirodroom en het materiaal. Sanitair en keuken dienen op regelmatige 
basis grondig gekuist te worden. Aan het eind van het verblijf wordt de chirodroom in zijn 
oorspronkelijke staat achter gelaten. 
 

- Plakband wordt enkel op hout of steen aangebracht, echter nooit op geschilderde muren of 
ramen. In deuren of muren mogen geen nagels, schroeven of nietjes worden aangebracht. 
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- We kijken zeer streng toe dat er geen plakband op de metalen buitenmuren of geverfde 

binnenmuren  aangebracht wordt! Merken we dit toch, zijn we genoodzaakt 50€ per stuk aan te 

rekenen als onkosten. 
Als alternatief voorzien we magneten die wel op de buitenmuren gebruikt mogen worden. 
Magneten zijn aan de voor en achterdeur te vinden. Vraag eventueel bij de beheerders. 
 

- Stoelen en tafels mogen buiten gebruikt worden, maar dienen s’nacht of bij nat weer steeds 
binnen te staan. Kapotte of verloren meubels zullen worden aangerekend. 
 

- Beschadigingen aan het gebouw of zijn materiaal, dient zo snel mogelijk gemeld te worden aan 

de beheerders. 
 

- Geen balsporten in de zaal. De bovenste muren + plafonds kunnen hierdoor beschadigd geraken 
= hoge opknap kost. 

 
- Tenten plaatsen op het terrein is toegelaten op de daarvoor bestemde plaats na overleg met de 

verhuurder.  
Greppels mogen gegraven worden  - tot 20cm diep, maar moeten na de bivakperiode steeds terug 

dicht gemaakt worden.  
Er mogen echter geen masten of andere objecten diep in de grond geslagen of gegraven worden 
op de speelweide. Op 40cm onder het oppervlak liggen drainage buizen die niet beschadigd 
mogen worden. 

- Aanleg van latrines is verboden. 

- Respecteer het hekwerk van de aangrenzende parking en voetbalpleinen. Hieraan mogen geen 
belastingen gehangen worden (spantouw voor een tent etc..).  

- Kampvuur is toegelaten. 
De plaats waar het kampvuur mag gemaakt worden dient afgesproken te worden met de 
chirodroom beheerders. 

Het stapelen van hout mag niet tegen het gebouw gebeuren. Best kan dit tegen de zeecontainer.  
 

- Eerbied te hebben voor eigendommen van de buurtbewoners.  Bij klachten en duidelijke 

verwijzingen kan de groepsverantwoordelijke aansprakelijk gesteld worden. 
 

- De regeling betreffende nachtlawaai (na 22u geen luide  muziek, straatlawaai …) correct na te 
leven. 

- Een nachtactiviteit dient bij de politie gemeld te worden. 
 

- De parking van de chirodroom mag afgesloten worden door de gebruikers.  
 

- De toegangsweg naar de voetbalkantine moet vrij blijven voor verkeer en hulpdiensten. Er 
mogen op de straat dus geen obstakels geplaatst worden. De toegangsweg is een openbare weg. 
 

- Het is ten strengste verboden het dak te betreden. 
 

- De 3 voetbalvelden zijn verboden terrein. De velden worden in de zomermaanden opgeknapt en 
mogen in die periode niet betreden worden. Politie is al vaker verwittigd geweest bij het betreden 
van de velden. 
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Afval  
Afval dient gesorteerd te worden en verwerkt te worden volgens volgende categorieën. 
 

 
- Etensresten en keukenafval – buiten vlees en vis – dienen in een speciaal voorziene 

container gedaan te worden. (REFOOD) 
 

- PMD moet in de standaard pmd zakken – zelf aan te kopen. Zakken dienen zelf naar het 
containerpark gebracht te worden.  
 

- Papier en karton. dient zelf naar het containerpark gedaan te worden, of mag opgestookt 

worden op het kampvuur. (let hierbij op rondvliegende assen die op de auto’s kunnen 
vallen) 
 

- Glas  dient ook zelf weggevoerd te worden. Aan de overkant van de straat staat een 

publieke glascontainer. 
 

- Alle overige restafval moet in – door Chirodroom voorziene - vuilniszakken gedaan te 
worden, en buiten aan de Suez container geplaats worden. De beheerders zullen dagelijks 

of om de 2 dagen deze zakken in de container werpen. 
Deze vuilniszakken dienen via de chirodroom aangekocht te worden en kosten 4€ voor 

een zak van 100l. 

 

Let op: ander afval – niet in onze vuilniszakken – zullen we niet in de container gooien 
en dient de huurder zelf mee te nemen of naar het containerpark te brengen. 
Moeten ook zelf door de huurder meegenomen of weggebracht te worden: (frituur)olie, 
batterijen, autobanden, elektronica zoals tv’s en diepvriezers,  en alles groter dan 1/2m³… 

 De meeste afvalstoffen kunnen gratis en met vrije toegang in het containerpark 
afgeleverd worden. 
 

- Afval dat op het eind van de verhuurperiode achterblijft, zal aangerekend worden en 

afgehouden van de waarborg: de kosten van het containerpark en een boete van 50€ per 
rit naar het containerpark. 

 
 

 

Containerpark: 
Er is een toegangskaart voor het containerpark beschikbaar. Toegang is gratis en 
recycleerbare fracties kunnen gratis achter gelaten worden. Betalende fracties dienen bij het 

verlaten van het park betaald te worden, anders blijft de slagboom gesloten. (er staat geen 
budget op de toegangskaart). 

Adres: Kapittelstraat 16A, 3740 Bilzen, 

Openingsuren: 9u - 16u - zondag en tijdens de middag gesloten. 


