
 

HUISREGELS [JEUGDVERBLIJF]   

Versie: [datum] 

 

De huurder verklaart deze Huisregels te hebben gelezen en aanvaard. Dit 
huishoudelijk regelement is aanvullend op de Algemene Voorwaarden van de 
huurovereenkomst.  

De huurder is ertoe gehouden de gemaakte afspraken in de huurovereenkomst , 
de Algemene Voorwaarden en deze huisregels na te leven tot het verblijf is 
afgerond. 

 

1. Verblijven in [jeugdverblijf] is enkel bedoeld voor (re)creatieve, educatieve en 
maatschappelijk georiënteerde groepsactiviteiten. Groepen kunnen er niet 
terecht voor activiteiten zoals feesten, fuiven, een cantus of ontgroening. 

2. Verblijven in [jeugdverblijf] gebeurt met respect voor het gebouw, het 
materiaal, de verantwoordelijke van [jeugdverblijf] en de buurt. Bij het vertrek zijn 
de gebruikte gebouwen en terreinen proper. 

3. Versterkte muziek kan buiten enkel met een doel (voor een kampdans, een 
verzamelliedje, …) en voor even worden gebruikt. Tussen 22u en 8u wordt het 
buiten de gebouwen echt rustig. Uitzonderingen (een nachtspel, een kampvuur …) 
zijn enkel mogelijk in goede samenspraak met de verantwoordelijke van 
[jeugdverblijf]. 

4. Elke groep die in [jeugdverblijf] overnacht dient aan de wettelijke verplichting te 
voldoen om uiterlijk bij aankomst een waarheidsgetrouwe lijst van alle 
deelnemers (wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen in artikel 141 tot 
147, toegelicht in het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 betreffende de registratie 
en de controle van reizigers die verblijven in een toeristische 
verblijfsaccommodatie) over te maken. De lijst omvat: 



• Vanaf de leeftijd van 16 jaar: naam, voornaam, geboorteplaats, 
geboortedatum, nationaliteit en nummer identiteitskaart. Voor Belgische 
deelnemers volstaan naam, voornaam en rijksregisternummer. 

• Voor kinderen tot de leeftijd van 15 jaar: naam en voornaam volstaan. 

• 5. …Stoelen en tafels s ’nachts binnen zetten en als 

het regent , anders betaal je per stoel 5 € en tafel 25 

€ . 

• Opgepast voor de vliegeramen best voetbalen 

achter de gebouwen de schade wordt aangerekend .  

• Ons erf is groot genoeg daarom vragen wij om niet 

over de omheining te klimmen, en niet de velden 

waar gewassen geteeld worden te betreden .En daar 

hoort ook mais bij , bij schade worden die aan 

gerekend 

• Gelieve de muziekboxen richting de speelweide te 

richten, niet tussen de gebouwen. Dit zorgt immers 

voor minder overlast bij onze buren. En de bas stil . 

• De slaapzaal is geen speelterrein, dus wordt er niet 

op de bedden gesprongen en door de ramen 

gekropen. 

De matrassen moeten op de bedden blijven liggen. 

• Er liggen autobanden die jullie mogen gebruiken 

om mee te spelen. Wij zouden dan ook graag 

hebben dat deze na afloop van jullie verblijf terug 

achter de slaapplaatsen liggen. 

• In de grote zaal zijn ogen om touwen aan te hangen 

zodat je niets op muren of ramen moet hangen. 

• Dus geen plakband of tape  

Merken wij lijmresten op de muren of andere schade 

zullen wij de schilderwerken aanrekenen. 



• Het kampvuur wordt op de vaste plaats gemaakt . 

De grote is maximum , van 2 op 2 en 2 hoog 

Na afloop moet het vuur volledig gedoofd zijn, dit 

voor brandveiligheid. En vergeet niet de brandweer 

te verwittigen tel , nr 014/42 22 22 twee uur voor 

aanvang 

Gelieve geen afval op te stoken, denk aan het 

milieu. 

• Gelieve de speelwei ook steeds voor vertrek te 

controleren op afval zodat deze ook netjes is voor 

de volgende groep . en het hout ook terug op zijn 

plaats 

• Als jullie met tenten komen gelieve te zorgen dat 

alle piketten uit de grond zijn en alle greppels terug 

netjes toe zijn zodat het terrein er terug netjes bij 

ligt en er geen ongevallen kunnen gebeuren bij de 

volgende groep. 

• Voor vertrek moet alles gepoetst worden dit wil 

zeggen   

1. Van alle bedden het zand afvegen 

2. de slaapzalen  en grote zaal uitkeren en 

dweilen 

3. de wasbakken netjes maken en gang keren en 

dweilen. 

4. Wc en douche's  goed reinigen en dweilen 

5. in de keuken alles terug op zijn plaats en goed 

poetsen daar horen ook de friteuses bij ( vet 

verwijderen en uitkuisen )   

6. de sportzaal keren en dweilen met een niet te 

natte doek anders gaat de laminaat stuk en 



zullen wij deze kost moeten aanrekenen 

           7. vergeet ook de speelweide niet (takken ,en 

andere)               

• Bij breuk van allerlei materialen zoals bv. borden, 

glazen, tassen en andere materialen gelieve dit 

onmiddellijk te melden merken wij hier dat dit niet 

gemeld wordt zal de rekening nagestuurd worden. 

• Afval word gesorteerd, dat wil zeggen: 

1. glas reinigen en in de glasbak doen 

2. plastiek , petflessen, brik, en blikjes in de pmd-

zakken doen 

3. papier en karton 

4. etensresten in aparte container 

5. Dit word allemaal samen gezet aan de bruine 

booghal 

• De stoelen netjes stapelen  .stoelen mogen niet nat 

worden dus altijd terug binnen ! 

• De borden, bestek, tassen en glazen netjes bij elkaar 

zetten, soort bij soort . zorg dat alles goed droog is ! 

• Poetsgerief netjes bij elkaar op de daarvoor 

voorziene plaats. 

• Bij zware overtredingen zal er een vergoeding 

aangerekend worden. 

• Gelieve na 23 uur het geluid van de stembanden en 

muziek te minimaliseren niet iedereen heeft 

vakantie. 

     Als er teveel bier gemorst is op de vloer wordt er na                                     

gekuist en we vragen daarvoor 250€  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


