
 

Chiro ’t Scamanderke – Spelonk 
Huishoudelijk reglement: 

 
 
 

1) Ons chiroheem is gelegen in de Brabandstraat 16, te 8840 Oostnieuwkerke en wordt 
verhuurd volgens afspraak op datum en uur van aankomst tot datum en uur van vertrek. Het 
exacte uur van de aankomst van de groep dient meegedeeld te worden en bij eventuele 
vertragingen verwittigt men de verantwoordelijke op haar persoonlijk nummer. Dit geldt ook 
voor het vertrek van de huurder uit de lokalen. Bij aankomst is er steeds een 
verantwoordelijke van Chiro ’t Scamanderke aanwezig die samen met de huurder de lokalen 
doorloopt en verdere uitleg verstrekt over de plaats en gebruik van de keuken, het materiaal, 
verwarming, sanitaire voorzieningen.  De verhuurverantwoordelijke bezorgt ook de sleutel. 
De lokalen worden bij vertrek niet verlaten vooraleer deze verantwoordelijke de lokalen 
gecontroleerd heeft en de sleutel terug in ontvangst heeft genomen. 

2) Het jeugdverblijf biedt plaats aan maximaal 40 personen. Bij overschrijding van dit aantal 
wijst de verhuurder elke aansprakelijkheid af. 

3) De huurder krijgt bij aankomst 1 gratis restafvalzakken en 1 PMD-zak per geboekte 
overnachting. 

4) Na het verblijf en na controle van het heem worden volgende zaken van de waarborg 
afgehouden:  
- het verbruik van gas à 2 EUR/m³ en water (7,00 EUR/m³) 
- de extra in gebruik genomen restafvalzakken (2 EUR/zak) en de PMD-zakken (2 EUR/zak) 
- het niet sorteren volgens de afvalfracties (PMD, papier & karton, glas, rest) (50 EUR) 
- alle eventuele schade 
- de waarde van het verdwenen of beschadigd materiaal (zie lijst) 
- het niet respecteren van aankomst- of vertrekuur (25 EUR/halfuur) 
- het niet grondig kuisen van het jeugdverblijf voor vertrek (250 EUR) 
- het niet opkuisen van het terrein (100 EUR) 
Indien zou blijken dat de eventuele schade aan het gebouw of aan het ter beschikking 
gestelde materiaal de waarborgsom overschrijdt, kan de schade die de waarborgsom 
overschrijdt verhaald worden op de groep en haar vertegenwoordigers. Schade en defecten 
aan het heem, meubilair en materiaal moeten gemeld worden aan de verhuurder voor het 
vertrek van de groep. 
Volgende voorvallen geven aanleiding tot een volledige inhouding van de waarborg: 
- klachten van omwonenden over vandalisme, storend gedrag, lawaaihinder en/of 
nachtlawaai 
- ongeoorloofde manipulaties van brand- en veiligheidssystemen 
- niet begeleid zijn van een volwassene 
- onrechtmatig gebruik van het statuut als jeugdvereniging in het huurcontract 
- niet respecteren van het maximaal aantal personen (zie punt 2) of het verkeerd doorgeven 
van het aantal personen 
- het betreden van het plat dak (behoudens brand) 

5) Er mogen om brandveiligheidsnormen maximaal 40 personen in het heem overnachten. Dit 
is de verantwoordelijkheid van de huurder. Indien er meer dan 40 personen aanwezig zijn 
kan de verhuurder hier niet voor aansprakelijk gehouden worden. 

6) Ten laatste bij aankomst zal de huurder de verhuurverantwoordelijke een lijst bezorgen met 
de naam, voornaam en leeftijd van de aanwezigen. 

7) Er geldt een volledig en streng rookverbod in alle lokalen. Bij het roken buiten de lokalen 
dienen de peuken opgeruimd te worden. De verhuurder duldt geen peuken op het terrein. 

8) Elke onrechtmatige manipulatie van de brandveiligheidssystemen is ten strengste verboden. 
Het gebruik van een spie onder de branddeur van de keuken is niet toegelaten. 

9) Het betreden van het plat dak is absoluut verboden, behalve ingeval van brand. 



10) Op de terreinen zijn geen tenten toegelaten behoudens voorafgaand akkoord van de 
verhuurder. 

11) Het graven van putten of grachtjes op het terrein is niet toegelaten. 

12) Kampvuren zijn verboden. De huurder kan eventueel wel gebruik maken van de vuurschaal 
die ter beschikking wordt gesteld. De vuurschaal mag evenwel niet verplaatst worden. 

13) Het jeugdverblijf is gelegen in een woonwijk. We eisen dan ook dat het na 22.00u stil is. 
Eventuele klachten van de omwonenden over geluidsoverlast overdag, nachtlawaai (vanaf 
22.00u) zullen aanleiding geven tot de inhouding van de volledige waarborg. De verhuurder 
behoudt zich bovendien het recht toe  de huurder de toegang tot het gebouw te ontzeggen 
bij herhaalde klachten. De huurder erkent dat een dergelijke weigering van de toegang tot 
het gebouw geen aanleiding zal geven om een deel van de huurprijs terug te storten. 

14) Met de buurt is ook afgesproken dat er geen ruiltochten of andere spelen worden 
georganiseerd waarbij de omwonenden gestoord worden.   

15) De verhuurder behoudt het recht om tijdens het verblijf het heem en de materialen ter plaatse 
te komen controleren. Wanneer door de verhuurder wordt vastgesteld dat leden of 
verantwoordelijken van de vereniging van de huurder duidelijk, al dan niet met opzet, het 
gebouw of de inhoud ervan beschadigen of er onverantwoordelijk mee omspringen, dan kan 
de huurovereenkomst eenzijdig ontbonden worden en dient de huurder de lokalen en de 
terreinen van Chiro ’t Scamanderke te verlaten. Bij verbreking van het huurcontract kan de 
waarborg of de huur niet worden teruggeëist. 

16) Chiro ’t Scamanderke en/of vzw ’t Kiezeltje zijn niet verantwoordelijk voor ongevallen 
voorkomend van eigen gebouwen, materialen en terreinen. 

17) Bij het verlaten van het heem sluit de huurder alle deuren en ramen af. 

18) Enkel de lokalen op de eerste verdieping kunnen gebruikt worden om te overnachten. De 
bagage moet in de daartoe voorziene rekken gelegd worden en mag dus om 
brandveiligheidsredenen niet op de grond blijven staan. 

19) Balspelen in het heem zijn verboden. 

20) Men dient het heem bij vertrek proper achter te laten en al het gebruikte materiaal op de juiste 
plaats terug te zetten. Op de muren, meubels, vensters en deuren mag niet geplakt, 
geschilderd, getekend of geschreven worden. De lokalen boven dienen met zuiver water 
gereinigd te worden. De keuken en het sanitair moeten gedweild worden. De centrale hal en 
de twee daglokalen mogen enkel met een uitgewrongen dweil gereinigd te worden. 

21) Afval dient gesorteerd te worden. Glas, papier en karton worden door de huurder zelf 
meegenomen. Er is een glasbol op 100 meter van het jeugdverblijf. 

22) Huisdieren zijn niet toegelaten. 

23) De hoppertafels- en banken met groen onderstel mogen enkel buiten gebruikt worden. De 
grijze plooistoelen en de tafels mogen enkel binnen gebruikt worden. 

24) Wanneer wij binnen de 24 uur beschadigingen opmerken en u binnen de 24 uur een mail 
sturen, mag hiervoor evenredig aan de schade de waarborg worden ingehouden. 

 

Handtekening huurders: 

 


