Huishoudelijk reglement
1

Hou je strikt aan de voorwaarden van de brandbeveiligheid en hygiene.

2

De gebouwen hebben een capaciteit van 80 personen, onder geen enkel beding
mogen er dus meer dan 80 personen binnen slapen.

3

Geluidshinder, hou rekening met onze buren !!!!!, geen lawaai na 22u!!!!!

4

Het rookverbod geldt binnen altijd en overal.

5

De inventaris dient niet te worden verplaatst of naar naar buiten worden gebracht.
Neem in geen geval de matrassen af. In de muren en plafonds worden geen nagels
of nietjes of andere zaken aangebracht.

6

Iedereen is verplicht minstens een laken mee te brengen en te gebruiken als
matrasbescherming , ook bij gebruik van een slaapzak. Er kan gekozen worden om
een laken te huren bij aankomst. ( € 2,50 / laken ). Er zijn geen dekens voorzien.

7

Respecteer het gebouw en de omgeving. Bij vertrek dient dus het gebouw, het
klinkergedeelte en ook het speelterrein in de oorspronkelijke staat worden
achtergelaten.

8 De ontvangen borg wordt verrekend met de kosten van:
- de hoeveelheid achtergelaten afval.
- het energie- en waterverbruik.
- de opkuis ( € 75,- voor de Oeter met 1 slaapzaal , € 100,- voor de Oeter met 2
slaapzalen , € 125,- voor de Oeter volledig, € 85,- voor de Bosbeek A of B , € 170,voor de Bosbeek volledig.). Bij buitensporige vervuiling ( vuil op muren en

plafonds ) wordt, bijkomstig, € 15,- / poetsuur in rekening gebracht.
- beschadigingen aan materieel, gebouw en/of terrein.
- ontbrekende huisraad en ter beschikking gestelde materialen. ( actuele
nieuwwaarde en benodigde loonkost ).
waarna het restant binnen 30 dagen wordt terug gestort op de door de groep
opgegeven bankrekening.

9 Achtergelaten afval moet worden gescheiden, op het terrein zijn hiervoor bestemde
containers aanwezig.
10 groepen die ons bezoeken in de maanden juli en augustus kunnen ook een boel informatie
halen uit de brochure “op Kamp “van de gemeente Maaseik. Deze brochure ontvangen jullie
ongeveer 2 a 3 weken voor aanvang verblijf

11 het gehuurde wordt op de laatste dag van het verblijf uiterlijk 12.00 bezemschoon
aan ons terug geleverd.

