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INLEIDING 

 

Deze map bevat alle informatie die u nodig heeft 
voor een aangenaam verblijf op ons terrein ‘De Olmen’ 
 
Graag uw bijzondere aandacht voor: 
 

 Het huishoudelijk reglement 
 Situatieschets van het gebouw en de nooduitgangen 
 Wat te doen bij nood 
 De specifieke gebruiksaanwijzingen voor 

 De keukentoestellen 
 De verwarming en ventilatie 
 De verlichting 
 Douches en toiletten 
 Biologische reiniging 
 Afval 
 Reiniging 
 Afsluiten van het gebouw 

 

Wanneer iets niet duidelijk is 
 of bij technische problemen  

dan kan u telefoneren naar onze “Olmentelefoon” 
0484.15.50.23 
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1. HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

1.2 Algemeen 
 De huurder verbindt zich ertoe het huishoudelijk reglement  te lezen en toe te 

passen. 
 
Pas wanneer duidelijk is dat de huurder zich aan alle  regels heeft gehouden kan 
hij/zij  rekenen op volledige teruggave van de waarborg (ingeval van schade, 
onreinheid van gebouw en/of terrein, tussenkomst van politie bij klachten van 
buurtbewoners, … zullen de opgelopen kosten in de eindafrekening opgenomen 
worden) 
 

 De huurder moet zelf zorgen voor het nodige keukenlinnen en 
schoonmaakproducten voor keuken, toiletten en sanitaire ruimte. 
 

 Verwijder en/of sluit geen extra toestellen aan (zowel op gas als elektrische). 
 

 De verhuurder kan onmogelijk aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke 
ongevallen in de gebouwen of op de terreinen 
 

 Alle aanwezige toestellen en apparatuur worden gebruikt conform de 
gebruikershandleidingen. 
 

 Tijdens de periode van de kampen mag de verhuurder (eigen groep) op het terrein 
zijn kampmateriaal laden en lossen ; de verhuurder zal de hinder voor de huurder zo 
veel mogelijk beperken 
 

 Dit is een open gebouw en u heeft per definitie toegang tot alle lokalen. We vragen u 
alleen de lokalen te betreden en gebruiken die zijn overeengekomen. 
 

 De persoonlijke voorwerpen en toebehoren van de verhuurder te respecteren (de 
eigen groep D’Olmen)  
 
 

1.2 Aankomst 
 Gelieve het afgesproken uur van aankomst te respecteren.  

 
 Er mogen maximaal 3 auto’s geplaatst worden op het terrein voor de Wombat door 

de huurders.   
 In geen enkele omstandigheid mag er met een auto over het grasveld naar uw 

verblijfplaats gereden worden.  
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 Voor verplaatsingen van materiaal op het terrein is een steekkar beschikbaar. 
Deze moet ten alle tijden op het terrein blijven.  

 
 Wanneer de kinderen worden gebracht of opgehaald dienen de auto‘s in de 

Iepenstraat te blijven staan dit om het grasplein van het terrein te beschermen. 
 

 Bij aankomst moet er een lijst met de namen van alle aanwezigen worden afgegeven 
aan de controleverantwoordelijke.  
 

 Dit is op vraag van de brandweer en bedoeld voor uw eigen veiligheid. 
 

 De huisverantwoordelijke zal met u de controlelijst overlopen en samen zien dat het 
terrein en het gebouw in orde is. Eventuele commentaren worden genoteerd. 
 

 De huisverantwoordelijke zal de stand van de gas- en elektriciteitsmeter opnemen. 
 

 Tenten dienen geplaatst te worden aan de rand van  het speelterrein langs de 
bosrand en het speelterrein mag hiervoor niet gebruikt worden. Na afbraak van de 
tenten dient alles in zijn oorspronkelijke staat te worden achtergelaten. 

 Tussen de periode van 15 juli en 31 juli mogen er geen tenten geplaatst 
worden voor het sjorkot.  
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2. SITUATIESCHETS EN NOODSITUATIE 

Situatieschets van de BOSDUIKER 
 Bekijk de evacuatieplannen die op het gelijkvloers en de verdieping werden 

aangebracht. 
 De instructies voor het gebruik van de brandblusapparaten bevinden zich op 

toestellen. Lees ze aandachtig, ze kunnen uw leven redden. 
 De uitgangen dienen ten allen tijde vrij te blijven en niet op slot te zijn. Dit geldt 

evenzeer voor de noodtrap die zich rechts van het gebouw bevindt. 
 Bouw geen kampen of parkeer geen auto’s die de vlotte toegang van de brandweer 

tot de Bosduiker zou kunnen hinderen.  
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Rookmelders 
 Elk lokaal heeft een rookmelder. 

 
 Wanneer één rookmelder rook detecteert, dan genereren alle rookmelders in het 

gebouw een alarmsignaal. 
 

 De rookmelders blijven in principe alarm geven tot de rook niet langer gedetecteerd 
wordt.  BIJ VALS ALARM VERWITTIGT U ONMIDDELLIJK ONZE 
HUISVERANTWOORDELIJKE DIE HET SYSTEEM LAAT HERSTARTEN. 
 

 Om valse rookmeldingen te vermijden: NIET ROKEN en DE DAMPKAP IN DE 
KEUKEN STEEDS GEBRUIKEN.   
 

 Indien 1 enkele rookmelder om de 30 seconden piept dan duidt dit op een technisch 
probleem. Gelieve de huisverantwoordelijke hiervan op de hoogte te brengen die het 
euvel zo snel mogelijk zal verhelpen. 

Wat te doen bij brand 

1. Panikeer niet. Blijf rustig en denk helder zodat u en de andere bewoners 
het gebouw zo snel mogelijk kunnen verlaten. 

2. Volg de aangeduide nooduitgangen. 
3. Sluit de deuren achter u om de brand niet te laten uitbreiden.  
4. In geval van veel rook: blijf dicht tegen de grond en kruip naar buiten. 
5. Ga rustig maar zo snel mogelijk naar buiten. Stop nooit om bezittingen 

mee te nemen.  
6. Ga naar de verzamelplek aan de kampvuurschaal en controleer of 

iedereen aanwezig is. 
7. Bel de brandweer (zie noodoproep). 
8. Bel de verantwoordelijke van de verhuur. 
9. Betreed het gebouw pas terug als de brandweer zegt dat de situatie 

weer veilig is. 

Noodoproep 
De noodnummers werden aangebracht boven het evacuatieplan in de keuken. 
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3. RECREATIE 

 

De bossen in de directe omgeving zijn strikt privé en mogen 
niet betreden worden 

 Bossen en recreatie in de nabije omgeving 
die zeker de moeite waard zijn: 

 

 Recreatiepark De Ster te Sint-Niklaas 
met zwemvijver, zandstrand, bossen, speelweides,...   
Lange Rekstraat 30, 9100 Sint-Niklaas 
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 Het Stropersbosin Stekene en De Clinge 
is een natuurgebied van zo'n 250 ha. Het is het op één na grootste 
boscomplex van Oost-Vlaanderen.  
 
Het is snel en veilig bereikbaar met de fiets via een fietspad dat de oude 
spoorlijn Sint-Niklaas naar 
Terneuzen volgt. 

 

 

 

 

 

 

 Het Steengelaag in Stekene  
Dit is een gebied van 31 ha en bestaat uit kleiputten en bos.  
 
Ingang via de Spoorwegwegel en eveneens veilig langs fietspaden te 
bereiken. 
 

 

 

VVV kantoor Sint-Niklaas en het Waasland 

Toerisme Sint-Niklaas 
Grote Markt 45, 9100 Sint-Niklaas 
Telefoon:  03 778 35 00 
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4. WINKELS 

4.2 Enkele supermarkten in de omgeving  
 Super GB Partner – Alma, Vijfstraten 46, Sint-Niklaas 

(op minder dan 10 min. Wandelafstand) 

 

 Colruyt, Nijverheidstraat 54, Sint-Niklaas 
(5 tot 10 minuten met de auto) 
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4.1 Winkeliers in de omgeving

4.1.1 Bakker
Bakkerij De Cock (1,5km) 
Heistraat 252, 9100 Sint-Niklaas

 

Patisserie Stefan (1,7km) 
Raapstraat 55, 9100 Sint-Niklaas

 

Broodautomaat (1,5km) 
Klapperbeekstraat  148 
aan het TOTAL tankstation 

 

Bakkerij Van Vaerenbergh (3,5km)
Nieuwkerkenstraat 30, 9100 Sint

 

4.1.2 Slager
Van Goethem / Danny (1,6km)
Lepelhoekstraat 39, 9100 Sint-

 

Slagerij Torino (1,4km) 
Rode Kruisstraat 53, 9100 Sint

 

Quatacker/ Johan (1,6km) 
Heistraat 265, 9100 Sint-Niklaas

 

’t Beenhouwerken (2,1km) 
Hofstraat 51, 9100 Sint-Niklaas

 

4.1.3 Groenten & fruit
’t Fruitparadijs 
Driekoningenstraat 3, 9100 Sint

 

Vawi Fruit Sint-Niklaas 
Hendrik Heymanplein 150, 9100

 

Winkeliers in de omgeving 

Bakkers 

Niklaas 

Niklaas 

(3,5km) 
Nieuwkerkenstraat 30, 9100 Sint-Niklaas 

Slagers 
(1,6km) 

-Niklaas 

int-Niklaas 

Niklaas 

Niklaas 

Groenten & fruit 

Driekoningenstraat 3, 9100 Sint-Niklaas 

150, 9100 Sint-Niklaas 

11 
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4.1.4 Fastfood
Smulboetiek 
Lepelhoekstraat 37, 9100 Sint-

 

Frituur ’t Krokantje 
Vijfstraten 66a, 9100 Sint-Niklaas

 

Anadolu 
Driekoningenstraat 69, 9100 Sint

 

Sofra 
Mercatorstraat 10, 9100 Sint-Niklaas

 

China Service 
Antwerpsesteenweg 183, 9100 Sint

 

New Life 
Mercatorstraat 93, 9100 Sint-Niklaas

 

Pitza service 
Kon. Elisabethlaan 118, 9100 Sint

 

4.1.5 Apothe
Apotheek Klapperbeek 
Vijfstraten 209, 9100 Sint-Niklaas

 

Multipharma 
Heistraat 212, 9100 Sint-Niklaas

 

Indien u een lopende rekening opent bij een handelszaak, 
vergeet dan niet de handelaar te b

Fastfood 

-Niklaas 

Niklaas 

Driekoningenstraat 69, 9100 Sint-Niklaas 

Niklaas 

Antwerpsesteenweg 183, 9100 Sint-Niklaas 

Niklaas 

Kon. Elisabethlaan 118, 9100 Sint-Niklaas 

Apothekers 

Niklaas 

Niklaas 

 
Indien u een lopende rekening opent bij een handelszaak, 
vergeet dan niet de handelaar te betalen op het einde van 

uw verblijf ! 
 

12 

Indien u een lopende rekening opent bij een handelszaak,  
etalen op het einde van 
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5. AFVALBELEID 

5.1 Restafval 

RESTAFVAL hoort thuis  
in de grijze zak. 

 Horen dus NIET in de grijze zakken:  
 PMD  (plastiek flessen, metalen verpakkingen en drankkartons) 
 GFT (groente-, fruit- en tuinafval) 
 KGA (klein gevaarlijk afval) 
 Glas 
 Papier en Karton 

 Het is verboden niet degelijk verpakte snijdende of scherpe voorwerpen in de 
vuilniszakken te stoppen. Die kunnen immers leiden tot een gescheurde zak of 
erger, kwetsuren bij de ophalers. 

Belangrijk 

 Bij de huur van het lokaal worden er standaard 1 grijze vuilzak voorzien voor een 
weekend en 2 grijze voor een kamp. Heeft u tijdens het verblijf meer vuilzakken 
nodig dan dient u deze zelf aan te kopen in de winkel.  

 Vuilniszakken dienen behoorlijk dicht gestropt zijn en mogen niet meer dan 20 KG 
wegen. 

 Vuilzakken worden voor het einde van de verhuur naast de groene container 
geplaatst.  

 

 

 

 

 

 

 

 Omdat er van de organisatie uit gestreefd wordt naar een duurzaamheid wordt er per  
vuilzak een prijs van 2 euro aangerekend. Goed sorteren en bewust omgaan met je 
afvalproductie is dus de boodschap!  
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5.2 PMD 

PMD hoort thuis in de blauwe zak. 
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Belangrijk 

 De afgesloten PMD zakken worden in het containerpark aan het begin van het 
terrein geplaatst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Omdat er van de organisatie uit gestreefd wordt naar een duurzaamheid wordt er per  
vuilzak een prijs van 2 euro aangerekend. Goed sorteren en bewust omgaan met je 
afvalproductie is dus de boodschap!  

5.3 GFT 
Op het terrein composteren wij geen GFT afval. Maar aan het begin van het terrein is een 
kippenhok, hier verblijven ongeveer een vijftal kippen. Verse etensresten mogen aan de 
kippen gegeven worden.  

Belangrijk 

 Wat kan?  
 Vers groente afval (schillen en bladeren van groenten en fruit) 
 Bereide etensresten( groenten, deegwaren, rijst, …) 
 Brood 

 Wat kan NIET?  
 Koffiedik- en filters, theebladeren- en zakjes, sauzen, schillen van bananen en 

citrusvruchten,  beenderen, vis, pikante etensresten, vlees  
 Te véél etensresten: een kip eet ongeveer 125gr eten per dag. Dit wil zeggen 

dat de kippen tussen de 500gr en 1 kilo per dag opeten. Alles wat meer is 
wordt niet opgegeten en zal beginnen rotten.  
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 Eitjes krijgen jullie er gratis bij, vergeet dus niet alle dagen de eieren uit het 
kippenhok te halen.  

 Het teveel aan GFT moet verwerkt worden in de restafval.  

5.4 Glas en ander afval 

Glas hoort thuis in de glascontainer. 

Glas doet u in de glascontainer op de hoek van de Klapperbeekstraat en de Vlasstraat. 

 Wat kan?  
 Transparante glazen flessen, bokalen 

en flacons 
 Wat kan niet?  

 Deksels en doppen 
 Hittebestendig glas, waaronder 

ovenschotels en kookplaten 
 Porselein, aardewerk, stenen kruiken, 

keramiek, terracotta 
 Opaalglas 
 Glazen of kristallen vaatwerk 
 Vlak glas zoals ruiten en spiegels 
 Gloeilampen en tl-lampen 

 Algemene opmerkingen 
 Maak de flessen, flacons en bokalen helemaal leeg vooraleer je ze in de 

glasbol gooit. 
 Gooi doorzichtig wit glas en doorzichtig gekleurd glas in het juiste 

compartiment van de glasbol. Volg hiervoor de aanwijzingen op de glasbol.  
 Respecteer de rust van de buurtbewoners en gooi je glasafval alleen in de 

glasbol tussen 8:00 en 20:00 u. 
 Laat geen ander afval (plastic zakken, kartonnen dozen) achter in de buurt 

van de glasbol. Sluikstorten is strafbaar en je riskeert een zware geldboete 
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5.5 Afvalwaterzuivering 
De bosduiker is voorzien van een ecologische afvalwaterzuivering.  

Het is belangrijk geen schade aan te brengen aan het systeem en de goede werking te 
blijven garanderen door middel van een biologisch evenwicht. 

 Huishoudelijk afvalwater kan bijvoorbeeld bevatten.  
 Zeep 
 Detergent voor afwas 

 Worden NIET doorgespoeld in de toiletten, wastafels, keuken 
 Frituurvet 
 Farmaceutische producten 
 Verf 
 Ammoniak 
 Ether 
 Oliën 

 

 

 

 Etensresten 
 Vaste stoffen in het algemeen 

 

 

 

Respecteer het biobed en betreedt het NIET 

Het biobed is gevuld met koksvezels en bevat broze steunen en leidingen voor de 
waterverdeling in het biobed.  

Deze producten horen thuis bij 
het Klein Gevaarlijk Afval dat u 

mee naar huis neemt 

Deze producten leiden tot 
verstopping en kunnen de 
pompen die het afvalwater 
verwerken defect maken! 
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6. VERTREK – REINIGING EN CONTROLE 

De controlelijst in bijlage geeft een goed overzicht van wat u samen met de 
huisverantwoordelijke bij het vertrek gaat controleren. 
 
Lees hiervoor ook het huishoudelijk reglement (zie bij VERTREK) waar de belangrijkste 
aandachtspunten worden vermeld. 

 

Bij einde verhuur dient er één uur te worden voorzien voor de gezamenlijke eindcontrole 
met de huisverantwoordelijke. 
 
 

Bij het einde van de verhuur wordt het terrein en het 
gebouw in zijn oorspronkelijke toestand achtergelaten. 

Hiervoor kan u het materiaal in de kuiskast gebruiken.  

 Wat is er aanwezig 
 Emmers  
 Vloertrekkers  
 Borstels  

 wat is er niet aanwezig 
 Allesreiniger 
 Vodden  
 Sponzen  
 Dweilen 

Na het kuisen dient al het materiaal terug proper te 
worden opgeborgen in de kuiskast.  

 

 

 

 

 

Op de volgende pagina ziet u wat in het bijzonder verwacht wordt voor de voor het 
lokaal “Gamel” en de keukenuitrusting 

 

 

  



d’Olmen - Bosduiker 
Infomap 

 

 19 

We bergen de tafels en stoelen op in het daarvoor voorziene rek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De vulling van de kast 
met borden, tassen, 
glazen, … werd met de 
aantallen aangeduid. 

 

Dit is ook zo voor de schuiven met de 
bestekken. 

 

Gelieve tijdens het verblijf en bij het vertrek 
deze aanduidingen te volgen. 
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7. GEBRUIKSAANWIJZING 

7.1 Keukentoestellen 
Koelkast 

 De temperatuurinstellingen van de koelkast en diepvriezer worden NIET veranderd. 
 

 De verdeelvakken worden niet verplaatst. 
 

 DE DIEPVRIES wordt alleen gebruikt om reeds diepgevroren eetwaren te bewaren. 
We gebruiken de diepvriezer NIET om verse eetwaren in te vriezen. 
 

 Laat warm voedsel eerst afkoelen alvorens in de koelkast te plaatsen. 
 

 We verpakken etenswaren steeds hermetisch zodat zich geen reuk in de koelkast 
kan verspreiden en ook dat vloeibare oliën of in olie bereidde maaltijden de 
plastieken oppervlaktes van de koelkast niet kunnen aantasten! 
 

 Bij het vertrek wordt de koelkast en diepvriezer 
 

 Tijdig leeggemaakt, uit het stopcontact genomen en ontdooid. 
 Gereinigd met een zachte doekZUIVER lauw water en droogwrijven. 

 We gebruiken dus NOOIT zeep,  kuisproducten, …   
 We gebruiken GEEN scherpe instrumenten om ijs of andere aanslag te 

verwijderen! 
 Blijven de deuren op een kier staan 

Dampkap 

De schakelaar van de dampkap bevindt zich links 
van het kookvuur. 
 

Bij het aanschakelen gaat de dampkapverlichting 
automatisch aan 
 

De kracht van de afzuiging kan traploos ingesteld 
worden met de regelaar 
 
 
Belangrijk: bij gebruik van de dampkap de 
ventilatieroosters in de ruimte steeds open zetten 
zodat verse lucht kan aangevoerd worden. 
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Koffiezet 

Gebruiksaanwijzing: 
 

 HET WATERNIVEAU 
 Het deksel openen, de waterbak vullen met koud en 

vers water maximaal 2 liter 

 

 Gebruik nooit warm water om koffie te zetten 

 

 FILTER 
 Schuif de metalen filter uit de koffiezet en plaats een 

koffiefilter in. 
 Doe per liter koffie 1 afgestreken maatlepel (60g) koffie 

in de filter.  
 Schuif de filter terug in de koffiezet. Let op dat deze 

goed vast zit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AUTOMATISCHE DOORSIJPELING 
 plaats de thermos onder de filter en zet de power knop aan. Boven de 

powerknop begint een licht te branden. Dit wil zeggen dat de koffie aan het 
brouwen is. Het brouwproces duurt ongeveer 6 tot 8 minuten. 

 

 



d’Olmen - Bosduiker 
Infomap 

 

 22 

Onderhoud en reiniging 

Gebruik een zeepsopje en reinig na elk gebruik 

Gebruik GEEN metalen borsteltjes of bijtende producten! 

 

Voorzorgsmaatregelen 

Haal de stekker uit het stopcontact indien het apparaat niet gebruikt wordt of wanneer u het 
schoonmaakt. 

NOOIT de basis van het apparaat in het water dompelen ! 

Zet het apparaat nooit op een nog warme kooplaat. 

Steek de stekker in het stopcontact alvorens het apparaat aan te zetten. Om het apparaat 
uit te schakelen zet u de knop eerst op “OFF” en daarna trekt u het snoer uit het 
stopcontact. 

Gebruik het apparaat nooit buiten. 

 

Microgolfoven 

Gebruiksaanwijzing  

Draai aan de knop om het wattage te bepalen. Druk 
op de grote knop. Draai opnieuw om de tijd te 
bepalen en druk op start.  

Als je iets voor 30 seconden wilt verwarmen op de 
hoogste wattage druk dan op de Jet knop.  

Om de deur te openen drukt u op de onderste grote 
knop.  

Onderhoud en reiniging 

Gebruik een zeepsopje en reinig na elk gebruik 

Gebruik GEEN metalen borsteltjes of bijtende producten! 

Voorzorgsmaatregelen 

Haal de stekker uit het stopcontact indien het apparaat niet gebruikt wordt of wanneer u het 
schoonmaakt. 

NOOIT het apparaat in het water dompelen ! 

Zet het apparaat nooit op een nog warme kooplaat. 

Gebruik het apparaat nooit buiten. 

Plaats geen metalen voorwerpen of verpakking in de microgolfoven  

Plaats NOOIT levende dieren in de microgolfoven.  

Zorg steeds dat warme dampen kunnen ontsnappen uit de voeding die u opwarmt.  

Zet de microgolfoven niet aan wanneer er niets in zit.  
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Kookvuur 
 

 Het kookvuur heeft twee gastoevoeren 
 Aan de linker zijde voor de 3 branders 
 Aan de rechter zijde voor de bakplaat 

Bij aankomst staat de gastoevoer OPEN en branden de waakvlammen. U laat ze ook 
OPEN bij het vertrek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder de gaskranen (en even boven de vloer) 
werden eveneens kranen voorzien als bescherming 
tegen gasverlies bij plotse drukverschillen.   
  

 

NOOIT aan deze kranen draaien ! 

 

Wanneer deze beveiliging  toch in werking zou 
treden en er absolute zekerheid is dat er geen 
gaslek is:  
 

 Deze  kraan sluiten.  
 

 De kraan LANGZAAMopenen. 
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Kookvuur - Branders 

 Stel de regelaar op stand ‘waakvlam’. 
 

 Druk de regelaar in en ontsteek de waakvlam aan 
de linker zijde van de brander met de ontsteker die 
zich in een muur houder links van het kookvuur 
bevindt. 
 

 Hou de regelaar 1 minuut ingedrukt tot het 
thermokoppel warm genoeg is en de waakvlam 
blijft branden wanneer de regelaar wordt 

losgelaten. 
 

 Regel de brander met ingedrukte regelaar. De 
brander zal eerst volledig gaan branden, ga verder 
tot de gewenste stand is bereikt. 
 

De waakvlammen kunnen na het koken blijven branden, 
weliswaar ten koste van uw gasverbruik. 
 

Kookvuur – Bakplaat 

 De bakplaat heeft een linker en een 
rechter deel (1/3 en 2/3) dat elk op een 
identieke wijze aangezet wordt. Zie 
bijgaande foto voor de werkwijze met 
de ingebouwde ontsteking. De 
waakvlam kan gecontroleerd worden 
via het gaatje rechts bovenaan in de 
foto. 

 Stel met de regelaar de gewenste 
temperatuur in. De brander van de 
bakplaat zal op volle vermogen gaan 
branden tot wanneer de ingestelde 
temperatuur wordt bereikt. 

 

 

GEEN scherpe voorwerpen gebruiken om krassen op de bakplaat te vermijden (geen 
vorken, messen, …) 
 

Voldoende olie gebruiken om aanbranden te vermijden.  
 

Na afkoelen de olieresten afstrijken met een spatel en in het vangbakje laten vloeien. 
De bakplaat NIET schuren met ruw materiaal ! 
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7.2 Verlichting 
 Alle drukknoppen voor de verlichting werden van opschriften voorzien. Als algemene 

regel geldt dat 
 

 de drukknop die zich het dichtst bij de deur bevindt de verlichting in het lokaal 
schakelt 

 de drukknop die zich verst van de deur bevindt de ventilator in het lokaal 
schakelt 

 Wanneer er aan een deur 4 drukknoppen beschikbaar zijn, dan schakelt de 
drukknop die zich onderaan dichts bij de deur bevindt de “Rondom 
buitenverlichting” 
 

 Binnenverlichting 
 

 Alle verlichting werkt standaard met de klassieke aan/uit functie. 
 De lichten in doucheruimte en de toiletten kunnen alleen aangeschakeld  

worden met de drukknop.  
Deze lichten doven automatisch na 1 uur. 

 In lokaal “Gamel” is er naast de koelkast een schakelaar voor extra verlichting 
boven de keukenuitrusting. 

 Bij het uitschakelen kunnen de TL lampen nog enkele minuten “navonken”. 
Misschien storend bij het slapen gaan maar dit is normaal bij deze nieuwe 
generatie TL buizen en dus geen technisch defect. 
 

 Buitenverlichting 
 

 De “Rondom” verlichting kan aan/uit geschakeld worden aan elke buitendeur 
van het gelijkvloers en in lokaal “Bidong” aan de toegangsdeur tot de 
noodtrap. 

 De verstralers die o.a. het speelterrein verlichten hebben een ingebouwde 
veiligheid. Na uitschakelen gaan ze zichzelf beschermen en ca 10 minuten 
wachten vooraleer terug aan te gaan. 
Dus: wanneer u de verstraler uitschakelt en onmiddellijk terug aanschakelt is 
er geen zichtbare reactie. Na de veiligheidstijd gaan ze zichzelf wel 
automatisch aanschakelen. 

Denk aan uw verbruikskosten en laat niet onnodig lichten 
branden 
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7.3 Douches en Toiletten 
Wasruimte en Douches 

 De douches zijn voorzien van thermostatische kranen 
 

 De wastafel heeft alleen koud waterkranen. In de winter of de tussenseizoenen kan 
u de huisverantwoordelijke vragen om de temperatuur van het water te verhogen 
(lauw water) 
 

 Hou de buitendeur van de doucheruimte steeds gesloten 
 

 Spaar op uw energierekening 
 Vermijdt vorstschade 

 
 Er is een sanitair vuilnisemmertje. Vergeet niet het regelmatig te legen. 

 
 Voor personen met beperkte mogelijkheden is er een toegankelijke douche, toilet en 

wastafel voorzien aan de zijde van de inkom rechtover de toiletten. 
 

 Omwille van de nodige ventilatie in de vochtige ruimte wordt de toegang tot de 
douches niet afgesloten en bij het verlaten van de douche laten we de douchedeur 
steeds open. 

 

Toiletten 

 Er zijn 3 toiletten naast de hall en 1 extra toilet in de doucheruimte voor personen 
met beperkte mogelijkheden. 
 

 Elk toilet heeft een toiletborstel en een sanitair vuilnisemmertje 
 

 Om hygiënische redenen, reinig de toiletten regelmatig met de toiletborstel. 
 

 We vermijden verstoppingen van de toiletten: 
 

 Hygiënische doekjes en verbanden horen thuis in de vuilnisemmertjes. 
 We gooien geen afval of andere voorwerpen in de toiletten. Ook geen 

etensresten !  
 

 Maak de sanitaire vuilnisemmertjes regelmatig leeg. 
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7.4 Verwarming 
Verwarming 
 

 De bosduiker heeft voor het gelijkvloers en de verdieping een individuele centrale 
verwarming. 

 Voor het gelijkvloers is er een algemene thermostaat in de keuken “Gamel” en voor 
de verdieping is er een algemene thermostaat in lokaal 4 “Bottien”. 

 

 Gebruiksaanwijzing thermostaten 
 

 Via de “mode” drukknop kunt u cyclisch de dag, nacht en vorstvrij stand 
selecteren. Voor elk van deze standen werd de temperatuur standaard 
ingesteld zoals in onderstaande foto’s wordt getoond: 

 

     Vorstvrij  5°C   Nacht 15°C            Dag  21°C 

 

 

 

 

 

 

 

 Gelieve de Vorstvrij en Nacht temperaturen NIET te wijzigen. 
 

 De dagtemperatuur kunt u naar wens instellen: 

Bij het kiezen van een “mode”, bijvoorbeeld DAG, zal de display een aantal 
seconden gaan knipperen. U kan dan met de regelaar de gewenste 
temperatuur instellen en bevestigen door de regelaar even in te drukken. 
 

 De gemeten kamertemperatuur wordt aangeduid wanneer de display niet  
knippert. 

Vergeet ’s avonds niet de thermostaat op Nacht in te stellen. 
Vergeet ook niet de thermostaat op Nacht in te stellen wanneer 

je de lokalen voor langere tijd zou verlaten. 
Bij aankomst en vertrek staat de thermostaat op Vorstvrij 5°C 
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 Gebruiksaanwijzing radiatorkranen 
 

 Hoe de radiatorkranen instellen om de ruimte te verwarmen? 
U zet de radiatorkranen volgens de gewenste temperatuur  
 

 In de lokalen met een kamerthermostaat stelt u natuurlijk de Dag of Nacht 
temperatuur in op de kamerthermostaat omdat die de verwarmingsketels 
aansturen. 
 

 Bij aankomst staan de radiatorkranen op “vorstvrij” en u zet ze ook zo bij het 
vertrek.  
 

 De elektrische convectors worden NIET gebruikt 
 

 Ze worden alleen gebruikt om het gebouw vorstvrij te houden bij defect aan 
de centrale verwarming. 

Ventilatie 
 

De Bosduiker is thermisch goed geïsoleerd en is daarom voorzien van de nodige ventilatie: 
 

 Elk lokaal en de toiletruimte heeft een ventilator die start wanneer beweging wordt 
waargenomen. Na ongeveer 10 minuten stopt de ventilator automatisch. 
 

 Elk lokaal heeft een ventilator die kan gestart worden door middel van een drukknop 
die zich naast de drukknop voor het licht bevindt. Deze ventilator zal automatisch 
stoppen na 1 uur. 
 

 De ventilatoren in de doucheruimte starten automatisch wanneer de 
vochtigheidsgraad te hoog wordt en ze blijven werken tot de gewenste lagere 
vochtigheidsgraad is bereikt. 
 

 De toevoer van verse lucht voor de ventilatoren wordt voorzien via ventilatieroosters 
die zich meestal op de muur bevinden rechtover de muur waar de ventilatoren zich 
bevinden.  Voor de goede werking van het ventilatiesysteem worden ze op ‘OPEN’ 
gezet.  (De roosters worden in principe alleen gesloten bij hevige koude en wanneer 
er geen bewoners zijn) 

 

*  = ca  7°  Vorstvrij   

2 = ca 16°  VOOR NACHT 

3 = ca 20°  VOOR DAG 

4 = ca 24°  ENKEL VOOR DOUCHES 

5 = ca 28°  in principe niet te gebruiken 
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8. BIJLAGE 

Op de volgende pagina’s vind u het controle blad en de 
noodnummers 
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D' Olmen: Controle bij aankomst en vertrek  
De huurder   Tel: Thuisverantwoordelijke Code GSM:  6660   
De verhuurder     Code: Brand alarm   

  Boven: 2580 B / beneden: 2580 A   
Tellers IN UIT opmerking "gamel" (keuken) IN  UIT opmerkingen 

elektriciteit       thermostaat op 5°       

gas 
      koelkast / vriezer       
bar/ bar/   leeg, proper, open en stekker uit       

water       gasaansteker       

Algemene controle tonnetjes "etensresten" leeg en proper       
Verdieping IN  UIT opmerkingen kook vuur en bakplaat proper       

"bottien"       Vuilzakken       
thermostaat op 5°       Bestek, borden, etc.…. Op hun plaats       
"goliat"       Inventarislijst " zie aparte lijst" 

  
"bidong"       

  Hal       
Trap       Douches en wasruimte IN  UIT opmerkingen 

Gelijkvloers IN  UIT opmerkingen Douchedeuren staan open       
"pierewiet"       geen zeep en/of shampoo achterlaten       

"WC's" & Douches       
Het terrein (speelplein & 
Bos) IN  UIT opmerkingen 

vuilbakjes       zwerfvuil       
wastafels       kampvuurschaal leeg en assen gedoofd!       
Hal               
  

Algemene opmerkingen bij aankomst en/of vertrek 
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