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ALGEMEEN HUISREGLEMENT. 

 

BRANDVEILIGHEID. 
 

1. Het is ten strengste verboden te roken in bossen, heidevelden, slaapruimten 

en tenten. 

2. Er mag een kampvuu r worden gemaakt op de gehuurde terreinen mits 

toelating van stad Beringen. 

3. Kaarsen zijn ook niet toegelaten op de slaapzalen. 

4. Er is een rookdetectie geplaatst in elke ruimte en in de keuken is een speciale 

rook en warmte detectie geplaatst. 

5. Het in werking treden van deze rookdetectie en de daaruit voortvloeiende 

kosten zijn ten laste van de huurder. 

6. De nodige brandblusapparaten zijn geplaatst en terug te vinden via de 

aangebrachte pictogrammen.  

7. Ook de noodgangen zijn via pictogrammen te volgen. 

8. De nooduitgangen moeten vrijblijven en mogen niet geblokkeerd worden 

door materiaal of iets dergelijks. 

9. Al de lokalen moeten gedurende de kampperiode onderhouden worden en 

moet de nodige hygiëne gerespecteerd worden. 
 

ADMINISTRATIE. 
 

1. Iedere groep moet één hoofdleider aanduiden, die ook als eerste aankomt.  

2. Iedereen van de leiding moet op de hoogte zijn van het politiereglement. 

3. De eerste dag van het verblijf, stuurd de hoofdleider de 

aanwezigheidslijsten door naar de politie 

pz.bht.interventie@police.belgium.eu   of brengt de lijst zelf naar het 

politie bureel: Mijnschoolstraat 84, 3580 Beringen.Tel. 011/279590. 

4. De kledingstukken en persoonlijke spullen van de bewoners moeten aan de 

kop van de stapelbedden geplaatst worden. De koffers en rugzakken moeten 

geplaatst worden onder de bedden. 
 

ALGEMEEN. 
 

1. De kampplaats is toegankelijk op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur en 

wordt bij vertrek ten laatste verlaten om 12.00 uur. 

2. De kampplaats, lokalen en keuken worden achtergelaten in de toestand 

waarin ze zich bevonden bij het begin van de kampperiode (dus proper en 
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gepoetst). 

Het poetsen moet gebeuren met nat en nadien droog gedweild. 

3. Volgens de wetgeving op de geluidshinder wordt de nachtrust gerespekteerd 

tussen 22.00 uur en 08.00 uur. 

Tevens vragen wij rekening te houden met de eventuele geluidshinder tijdens 

de dag voor de geburen.  

4. Het PMD afval moet verzameld worden in de blauwe doorschijnende zakken 

en de restafval moet in de doorzichtige zwarte zakken. Enkel deze zakken 

mogen gebruikt worden. 

Het glas moet weggebracht worden naar een glasbak en het papier moet 

verzameld worden of verpakt in een doos. 

5. De vuilniszakken PMD en restafval dienen verzameld te worden en 

klaargezet in de hoek aan de achterzijde van de parochiezaal (reden: om geen 

ongedierte te lokken naar de gebruikte lokalen zoals keuken en eetzaal). 

6. Iedere aangebrachte schade moet onmiddellijk gerapporteerd en na 

gezamenlijk overleg hersteld of vergoed worden. 

7. Men brengt zelf een E.H.B.O. - koffer mee. 

8. Zowel op als in de omgeving van de kampplaats zal de natuur met de nodige 

eerbied behandeld worden. Bomen en struiken zullen niet beschadigd 

worden, dieren zullen niet gevangen, gekwetst of gedood worden en hun 

nest- of woongelegenheden niet verstoord. 

9. Het is verboden om in de bomen te klimmen. 

10.Er mag niets aangeplakt of bevestigd worden op de deuren of muren van de 

lokalen. 

11.Wees proper, laat geen papier en dergelijke rondslingeren, deze horen bij in 

de vuilniszakken (PMD of rest) kauwgom gooit men niet op de grond. 

12.Het is ten strengste verboden om de zware bedden (75 kg per bed) te 

verschuiven, te verplaatsen of uit elkaar te zetten. Indien wij deze overtreding 

toch vaststellen rekenen wij een schadesom aan per bed. 

13. Het vuur in de keuken mag enkel aangestoken worden met een aansteker en 

nooit met lucifers. 

14.  
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BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN 

 

 

Hoe poetsen wij de lokalen voor ons vertrek? 

 

1. Vloer borstelen. 

2. Poetsen met water en zeep. 

3. Water aftrekken. 

4. Droog Dweilen. 

5. Vuilnisbakken ledigen (ook op de W.C.) en klaar zetten. 

6. W.C.en W.C.-pot reinigen, ook de rand van de 

W.C.(niemand zit graag op een vuile W.C.), wastafels en 

spiegels proper maken. 

7. Alles is nu netjes!! 

 
Gelieve alles te poetsen voor 11.00 uur. 
 

 

 

 

 

 

INDIEN DE LOKALEN NIET PROPER ZIJN OF  

HET POETSEN GEBEURT NIET OP DE 

VOORGESCHREVEN MANIER ZAL ER EEN 

MEERPRIJS WORDEN AANGEREKEND VAN  

€ 200,00 PER PERIODE. 
 

 

 

 


