
1. Aankomst en vertrek:

Bij het begin van de gebruiksperiode wordt door de verantwoordelijke van Bivakhuis Deken

Verstraelen, of door zijn vertegenwoordiger, samen met de verantwoordelijke van de gebruikers, een

inventaris en de staat van de gebouwen opgemaakt. Op de dag van het vertrek wordt hetzelfde

gedaan. De gebruiker verbindt er zich toe de tijdstippen van vertrek en aankomst te respecteren. De

aankomst is bij start van de gebruiksperiode en ten vroegste om 19.00 uur. Het vertrek is bij het

einde van de gebruiksperiode en ten laatste om 12.00 uur

2. Algemeen:

- De gebruiker dient zelf voor wc-papier, kook-, eet- en schoonmaakgerief te zorgen.

- Er mogen geen spijkers of dergelijke in muren of deuren worden aangebracht.

- Er zijn geen voertuigen toegelaten op de terreinen, tenzij voor het in- en uitladen van

materialen. De voertuigen worden geplaatst op de parking gelegen aan de Essendonk.

- Afval zal gedeponeerd worden in de juiste afvalcontainer.

- Tussen 22.00u. en 7.00u. zal de nachtrust gerespecteerd worden, dus geen muziek of andere

geluiden die storend zijn voor de omwonenden.

- Er mogen geen bomen gekapt of gezaagd worden en de beplanting mag niet beschadigd

worden.

- Het houden van een kampvuur is niet toegelaten tenzij na aanvraag bij de brandweer.

- De nabijgelegen speeltuin mag gebruikt worden, maar hoort niet bij de terreinen van de

eigenaar.

- Tijdens de verhuurperiode kan het terrein ook door eigen verenigingen gebruikt worden.

- De eigenaar is niet verantwoordelijk voor schade die door de gebruiker toegebracht wordt

aan derden.

- Er mogen geen voorwerpen in de omliggende gracht, “De Vest”, gedeponeerd worden.

Indien dit geconstateerd wordt, zal de lokale politie een PV opstellen en een GAS-boete

uitschrijven. Ook mag men hier niet in spelen

- Na de gebruiksperiode moet alles in de oorspronkelijke staat terug overgedragen worden:

o De lokalen en sanitaire ruimten moeten netjes geschuurd achtergelaten worden.

o Stoelen en tafels moeten netjes op hun plaats staan.

o De terreinen moeten zuiver achtergelaten worden.


