
Huisreglement chirolokalen As-Niel 
 

Welkom in onze Chirolokalen. Zoals je ziet zien onze lokalen en inboedel er vrij 

behoorlijk uit en hebben we een vrij goede verstandhouding met de buren. We zouden 

graag hebben dat dit zo blijft. Daarom enkele regeltjes: 

1. Voeten horen op de vloer te staan, en niet tegen de muren of de deuren, evenmin op 

tafels en stoelen. 

2. Een deur doe je zachtjes dicht.  

3. Tafels en stoelen blijven ook graag droog, daarom zetten we die niet buiten. 

4. Ook jij kijkt eens graag door het raam. Met vieze vingers, kleefband en andere 

dingen erop kan dat straks niet meer.  

5. Het plafond zouden we ook graag netjes en gans houden. Daar hang je dus niets aan 

op. Binnen roken we niet. 

6. Zorg er steeds voor, als je ’t niet nodig hebt, dat het gas van het fornuis dicht 

staat. 

7. Denk aan nutteloos water- en energieverbruik. Verwarming aan en ramen open kan 

dus niet. En lichten doof je als je er niet bent. 

8. Afval sorteren we: etensresten en keukenafval doen we in grijze zakken in de 

groene container, papier en karton houden we apart, net zoals glas, brikverpakking, 

plastic drankflessen en conservenblikken doen we in de blauwe PMD-zak, al de rest 

gaat in groene of daartoe aangeduide container. 

9. We hopen ook dat je zo eerlijk bent, wanneer je iets kapot gemaakt hebt, je ons dat 

zal melden. 

10. Het dak van het lokaal en de garagebox is verboden terrein. Daar blijf je dus af.  

11. De opslagruimtes naast het lokaal laten we onaangeroerd. 

12. De ruimte binnen de haag rond het lokaal mag je gebruiken als speelruimte. Er 

worden ook nergens gaten of greppels gegraven of zonder toelating tenten opgezet.  

13. Er is een speelbos op 500m. van het lokaal, laat dat opgeruimd achter. 

14. We hebben respect voor iemand anders eigendom en zijn steeds beleefd. 

15. Het kerkhof en de muur rond de kerk is zeker geen speelterrein. 

16. We houden de muziek draaglijk voor iedereen, zeker voor de buren. 

17. Van 22.00 tot 08.00 is het buiten stil. 

18. We houden de straat en de ingang vrij voor eventuele interventie van de 

hulpdiensten. 

19. We maken geen vuur in het gras of op het asfalt, onder een vuurkorf moet een plaat 

gelegd worden. 

20. Heb je een probleempje, dan bel je naar de verantwoordelijke voor de verhuur. 

21. Op het einde van je verblijf poets je het lokaal en het sanitair met water en zeep, 

en droog je de vloer met een dweil 

 

We wensen je een prettig verblijf. 

      De leidingsploeg.  


