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Huurreglement lokalen vzw Spartikijn - A4412G 

1. Materiaal 

 De aanwezige stoelen, tafels en zetels mogen vrij gebruikt en verplaatst worden in 

het lokaal. De zetels mogen niet buiten gebracht/gebruikt worden. 

 Materiaal in de kasten mag, zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder, 

niet gebruikt worden. 

 Als men materiaal van plaats verandert dient dit op het einde van het verblijf op zijn 

oorspronkelijke plaats terug te worden gezet. 

2. Dak 

 Het is verboden het dak van de lokalen te betreden. Indien dit toch nodig zou zijn, 

gebeurt dit pas na uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. 

3. Terrein 

 Kampvuur is enkel toegelaten in de kampvuurkring mits toestemming van de 

gemeente, hout hiervoor dient zelf voorzien te worden. 

 Het is verboden om levende bomen om te doen op het terrein. 

 In het terrein mogen geen putten gegraven worden zonder toestemming van de 

verhuurder. Indien toegestaan dienen deze wel opgevuld te worden tegen het einde 

van de huurperiode. 

 Gemotoriseerde voertuigen mogen zich niet op het grasveld begeven om te parkeren. 

Uitgezonderd voor het laden en lossen van materiaal is dit toegestaan. 

4. Keuken 

 Het materiaal in de keuken staat tot de beschikking van de huurder zolang alles wordt 

opgeruimd en proper houdt. 

 Alle afval dient gescheiden te worden als volgt: 

o GLAS gewassen en zonder deksel in aangeduide blauwe glasbak 

o PAPIER en KARTON in aangeduide gele vuilnisbak 

o PMD = Plastic verpakking, Metaal verpakking en Drankkartons in aangeduide 

blauwe vuilniszak 

o GFT = Groente-, Fruit- en Tuinafval in aangeduide groene vuilnisbak 

o KGA = Klein Gevaarlijk Afval dient zelf meegepakt te worden 

o REST in aangeduide zwarte vuilniszak 

 Bijkomende afvalzakken kunnen worden bekomen bij de verhuurder of in zekere 

handelszaken. 

 Olie, vet of afvalstoffen, anders dan water, worden nooit in de toiletten of in de 

riolering gegoten. Kookvetten worden afgegoten in een blik. 
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 Op het einde van het verblijf worden keuken en toebehoren (koelkasten, kookvuur, 

…) grondig gereinigd en eventueel ontsmet met een oplossing van Detol of 

Javelwater. 

5. Sanitair 

 3 toiletten, 3 urinoirs, 2 wasbakken en 1 douche zijn aanwezig in de sanitaire ruimte. 

Er wordt op gerekend dat de voorzieningen enkel gebruikt worden voor datgene 

waarvoor ze bedoeld zijn. 

 Maandverband en dergelijke horen niet thuis in het toilet en worden zorgvuldig 

verpakt en in de vuilnisbak gedeponeerd. Enkel toiletpapier hoort thuis in het toilet. 

6. Roken en vuur 

 Het is ten strengste verboden in de lokalen te roken. 

 Enige vorm van vuur, zoals kaarsen, zijn verboden in het lokaal. Het gasfornuis in de 

keuken uitgezonderd. 

 De lokalen zijn uitgerust met branddetectoren. Vals alarm kan leiden tot 

onverschilligheid en kan de veiligheid van de gasten in gevaar brengen. Maak geen 

misbruik van de installatie, maak ze niet defect of stuk; ze kan uw leven(s) redden! 

7. Algemeen 

 Balspelen binnen in het gebouw zijn verboden. 

 Vermijd onnodig elektriciteit- en gasverbruik bij openstaande deuren en vensters. 

 Alle op het terrein / in het lokaal verblijvende gasten worden verondersteld op de 

hoogte te zijn van het Huishoudelijk Reglement. 

 De toegang tot de lokalen is ten allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging of 

reden toegestaan aan de verhuurder, de beheerders en de groepsleiding van 

Scouting Nijlen alsook aan de leiding ervan. Dit hoort wel altijd respectvol te 

gebeuren naar de huurder toe. 

 Scouting Nijlen is niet aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging van het 

eigendom van gasten of bezoekers. 

 Scouting Nijlen behoudt zich het recht voor de huurder aansprakelijk te stellen voor 

aangerichte schade en/of gebeurlijke ongevallen. 

 Bij het verlaten van de lokalen, zelfs voor eventjes, steeds de deuren en vensters 

dicht en slotvast maken. 

 Voor elke overnachting zal een lijst ingevuld worden met de namen van de 

verblijvende personen. Dit is verplicht bij politiereglement. Deze aanwezigheidslijst 

wordt ook voor aanvang van de huurperiode overgemaakt aan de verhuurder. 

 Er is geen telefoontoestel aanwezig in de lokalen. Zorg er voor dat er een mobiele 

telefoon aanwezig is voor noodoproepen: 

 In geval van noodoproep dient de verhuurverantwoordelijke van Scouting Nijlen 

gebeld te worden. Bel eerst de spoeddienst en dan pas de verhuurder ! 

 De huurder staat zelf in voor een EHBO-koffer. De aanwezige EHBO-koffers worden 

slechts gebruikt in laatste instantie of in absolute nood en gebruik hiervan moet 

gemeld worden aan de verhuurder. 

 Bij vertrek zijn alle gebruikte lokalen, de keuken, het sanitair en de gang gekuist. Dit 

houdt in: vegen, schuren, aftrekken en dweilen. Kuisgerief hiervoor is aanwezig. 
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 Bij weekendverhuur dienen de lokalen uiterlijk om 12u verlaten te worden. Voor 

week, kampen en andere feesten is het uur zoals nader bepaald met de verhuurder 

in het contract.  

 Scouting Nijlen bezit 2 gebouwen die voor weekends afzonderlijk verhuurd kunnen 

worden. Indien dit het geval is zal de huurder hiervan op de hoogte gebracht worden. 

Voor eigen gebruik zal dit niet worden gemeld indien niet nodig geacht van de 

verhuurder. 

 Het verlies van de sleutels zal aangerekend worden aan de huurder. 

 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de verhuurder. 

 Scouting Nijlen kan de waarborgsom volledig of gedeeltelijk inhouden, naargelang de 

eventuele schade of het niet naleven van het huurreglement. 


