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Huishoudelijk reglement
Scouts Boortmeerbeek en de resident heten u van harte welkom in
jeugdverblijfcentrum Kalleberg. Om uw verblijf vlot en aangenaam te
laten verlopen vragen wij u dit huishoudelijk reglement aandachtig te
lezen en te respecteren.
De resident handelt de praktische zaken voor uw verblijf af en oefent
toezicht uit op het jeugdverblijfcentrum. De resident is uw rechtstreekse
aanspreekpunt en helpt u bij vragen of problemen graag verder. De
resident heeft ook steeds toegang tot het jeugdverblijfcentrum. Wederzijds begrip betekent een
vlotte samenwerking.
Bij aankomst
Respecteer het afgesproken uur van aankomst en vertrek. De resident maakt u wegwijs in het
gebouw en vult samen met u het luik ‘bij aankomst’ van de aankomst- en vertrekfiche in. Deze
fiche bevat alle informatie die nodig is voor een correcte afrekening. Aan de hand van de inventaris
wordt vóór het gebruik van het jeugdverblijfcentrum alle materiaal nagekeken. Op de aankomst- en
vertrekfiche handtekent u samen met de resident dat u het lokaal in gebruik neemt zoals
beschreven in de inventaris.
Bij vertrek
Een halfuur voor vertrek doet de resident de ronde van het jeugdverblijfcentrum en de terreinen.
Hij vult samen met u het luik ‘bij vertrek’ van de aankomst- en vertrekfiche in, neemt de
meterstanden op en inspecteert het jeugdverblijfcentrum. U ondertekent de fiche opnieuw samen
met de resident.

1. Algemeen
−

−

−

−
−
−

Respecteer het jeugdverblijfcentrum en de omgeving. U bent zelf verantwoordelijk voor het
schoonmaken en netjes houden van het jeugdverblijfcentrum, het materiaal en de terreinen,
ook tijdens het verblijf. Sanitair en keuken moeten dagelijks grondig gepoetst worden.
Respecteer de geafficheerde poetsinstructies en gebruik de aangepaste methodes en producten
die daarin omschreven zijn. Laat het jeugdverblijfcentrum aan het einde van het verblijf in z'n
oorspronkelijke staat achter.
U huurt het jeugdverblijfcentrum als verblijfplaats voor het organiseren van zinvolle en
verantwoorde activiteiten. Wanneer de resident vaststelt dat het verblijf niet strookt met de in
de huurovereenkomst vermelde omschrijving, is hij gemachtigd een hogere waarborg te vragen,
de toegang tot het jeugdverblijfcentrum te ontzeggen. Duurt uw verblijf langer dan 3 periodes
van 24 uur, bezorg dan op de 1ste werkdag na uw aankomst een lijst met naam, adres en
geboortedatum van alle deelnemers (incl. begeleiding) in het gemeentehuis.
Indien u schade veroorzaakt, meldt u dat onmiddellijk aan de resident. Bij het einde van uw
verblijf worden lokaal, terrein en bijhorende voorzieningen nagekeken. In geval van schade,
oneigenlijk gebruik of verlies wordt een deel van de waarborg ingehouden. Indien u de schade
niet uit eigen beweging meldt, wordt de volledige waarborg ingehouden.
Huisdieren zijn niet toegestaan.
Auto’s zijn niet toegestaan op het terrein. Maak gebruik van de openbare parking aan de
straatzijde.
Plakband wordt enkel op steen aangebracht, echter nooit op geschilderde ondergrond. Breng
geen nagels, spijkers of nietjes aan in deuren, muren of plafonds.

2. Activiteiten
−

Voor uw activiteiten kan u gebruikmaken van volgende terreinen:
− Domein jeugdverblijfcentrum Kalleberg
− Gemeenschappelijk speelterrein
− Terrein aan de overkant van de straat
Onderaan dit document vindt u ter verduidelijking een grondplan van de terreinen. U bent niet
de enige gebruiker van de gemeenschappelijke terreinen. Respecteer andere gebruikers en
overleg onderling over het gebruik ervan. De staat van de terreinen wordt mee opgenomen in
de inventaris. Beschadiging (of vervuiling) van het terrein of van eigendommen van buren kan
aanleiding geven tot het inhouden van een deel van de waarborg. Om het terrein in goede staat
te houden, vragen we u geen putten te graven. Tijdens uw verblijf vinden mogelijk activiteiten
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−

−

van de eigen groep plaats. De gang en het sanitair zijn dan ook te allen tijde voor
gemeenschappelijk gebruik.
Houd bij het organiseren van de activiteiten rekening met de rust en de privacy van de buurt.
Nachtspel (na 22 uur) moet bij aankomst aan de resident gemeld worden. Na 22 uur dient het
buiten stil te zijn. De resident kan de huurovereenkomst vroegtijdig beëindigen indien dit niet
wordt gerespecteerd.
Voor de rust van onze buren zijn geluidsinstallaties buiten en ruiltochten niet toegelaten.

3. Veiligheid
Om uw veiligheid te garanderen, is het lokaal uitgerust met rookdetectors, brandblusmiddelen en
evacuatiepictogrammen. U kan als huurder ook bijdragen aan uw eigen veiligheid als volgt:
− Bekijk waar de brandblussers en branddeken hangen en neem even de tijd om evacuatieplan en
–instructies bij de ingang van elk lokaal te lezen. U vindt in de keuken een lijst met
noodnummers.
− Respecteer de maximumcapaciteit van het jeugdverblijfcentrum (50 personen).
− Houd doorgangen en uitgangen steeds vrij. Plaats dus geen obstakels voor binnen- en
buitendeuren. Zorg ervoor dat noodverlichting en noodsignalisatie steeds zichtbaar blijven.
− In het jeugdverblijfcentrum en op de aangrenzende terreinen geldt een algemeen rookverbod.
Enkel in de rookzone mag gerookt worden. Deze bevindt zich op het terras van het gebouw aan
de noordkant. Gooi peuken in de asbak, niet in de vuilnisbak omwille van brandgevaar!
− In het techniekenlokaal vindt u de hoofdkranen van gas- en waterleiding, de hoofdschakelaar
van de elektriciteit en de verluchtingsinstallatie en de warmwaterboiler. Het techniekenlokaal is
toegankelijk opdat deze installaties in geval van nood kunnen uitgeschakeld worden.
− Het maken van een kampvuur kan uitsluitend in de daartoe uitgeruste kampvuurkring. Neem
hierbij de volgende afspraken en voorzorgsmaatregelen in acht:
• u hebt toestemming nodig van de lokale brandweer en het Agentschap Natuur en Bos en
u moet het melden bij de gemeente; bespreek dit bij reservatie met de
verhuurverantwoordelijke;
• maak enkel vuur wanneer de weersomstandigheden het toelaten (bv. niet bij felle wind
of langdurige droogte);
• maak enkel gebruik van vrijliggend dood hout, en kap zelf geen bomen om;
• gebruik in geen geval behandeld (geverfd, geïmpregneerd, gevernist,…) hout;
• stapel het brandhout op veilige afstand van de vuurkring en beperk de hoogte tot 2 m;
• duid een verantwoordelijke aan die permanent toezicht houdt op het vuur en die na
afloop ervoor zorgt dat het vuur volledig gedoofd wordt;
• gebruik geen brandversnellers of brandbare vloeistoffen, en verbrand geen afval;
• beperk de hoogte van de vlammen tot 2 m en de diameter van het vuur tot 1,5 m;
• hou de nodige blusmiddelen bij de hand (bv. brandblusapparaten, emmers water of
zand).

4. Afval en energie
Spring zuinig en verantwoord om met water en energie. Doof de lichten wanneer u de ruimte niet
gebruikt en houd deuren zoveel mogelijk gesloten. Beperk uw afval en sorteer het volgens de
instructies die u in de keuken vindt. Bij vertrek wordt de correcte sortering nagekeken. Bij nietnaleving van de instructies wordt de waarborg verminderd met € 20 per fractie die niet in orde is.

5. Schets terreinen
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