
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Jeugdverblijfplaats HAEIDONCK 

Waterstraat 42A, 3980 Tessenderlo 
 

1. De huurder verbindt zich er toe een verantwoord gebruik te maken van de lokalen, terreinen en het materiaal; 

Aanvang van het verblijf 
2. Tenzij anders overeengekomen start de kampperiode op de aanvangsdatum om 13 uur; 
3. De huurder inspecteert bij het begin van de kampperiode de lokalen, het materiaal en het terrein en meldt elke afwijking en vastgestelde schade op de 

eerste dag; 
4. De huurder overhandigt bij het begin van iedere kampperiode een volledige aanwezigheidslijst, met vermelding van naam, voornaam en 

geboortedatum, aan de lokale politie en aan de kampuitbater. (K.B. van 20 december 1984); 
5. De huurder heeft een brandverzekering die zijn aansprakelijkheid voor schade aan de gebouwen dekt;  
6. De huurder is zelf verantwoordelijk voor alle lichamelijke ongevallen; 

Algemene bepalingen 
7. Het is verboden te roken in het gebouw en op het kampterrein (behalve buiten, in een straal van 5 m rond de peukenbak aan de technische ruimte); 
8. Het is verboden met voertuigen te rijden op de grasvelden; 
9. Voertuigen moeten worden geparkeerd op de verharde parking. Voertuigen mogen alleen rond het lokaal stil staan om te laden en te lossen; 
10. Tijdens de huurperiode zal de huurder een afgevaardigde van VZW Haeidonck de verschillende lokalen laten betreden voor controle; 
11. Er mag niets tegen deuren, buiten- of binnenwanden van het lokaal worden geplakt of bevestigd. Gebruik de magneetstroken of de haken in de 

polyvalente zaal; 
12. Het is niet toegelaten om over de omheining te klimmen. De toegang tot het terrein mag alleen via de toegangsweg; 
13. De private eigendommen grenzend aan de terreinen mag men niet betreden zonder de expliciete toestemming van de bewoners. Vraag dus eerst 

toestemming om bijvoorbeeld een verloren bal uit de aanpalende tuinen te halen; 
14. Indien er een nachtspel wordt gehouden moeten de buren hiervan uiterlijk 24 uur voorafgaand worden ingelicht; 

Brandveiligheid 
15. De deuren en nooduitgangen van de slaapzalen moeten vrij blijven o.w.v. de brandveiligheid; 
16. Werp geen sigarettenpeukjes buiten of bij papier of ander brandbaar afval. Gebruik hiervoor alleen de peukenbak buiten aan de technische ruimte; 
17. Wijzig niets aan de elektrische installaties; 
18. Gebruik geen voorwerpen of vloeistoffen die een brand- of ontploffingsgevaar inhouden; 
19. Kook alleen in de keuken, op de voorziene toestellen; 
20. Gebruik geen kaarsen, fakkels of andere brandbare verlichting; 
21. Verken de voorziene evacuatiewegen; 
22. Maak geen ongepast gebruik van de brandbestrijdingsmiddelen; 
23. Wat te doen bij brand : 

 alarmeer de andere verblijvenden (gebruik de brandmeldknop)  
 verlaat de lokalen en sluit de deuren 
 verwittig de hulpdiensten (112 ) en de verantwoordelijke van VZW Haeidonck 
 verzamel u voor het gebouw en controleer of iedereen aanwezig is 
 om branden te blussen zijn verschillende brandblussers voorzien. Zie pictogrammen en evacuatieplan. 

Slaapzalen 
24. Het is alleen toegelaten om in de voorziene slaapzalen te slapen. De polyvalente zaal dient enkel als dagverblijf; 
25. De matrassen moeten op de bedden blijven. Voor elke verwijderde matras wordt per vaststelling een forfaitaire schadevergoeding van € 5 aangerekend; 
26. Het is verplicht om de matrassen van (hoes)lakens te voorzien. Deze moeten zelf worden meegebracht. Voor elke slaapplaats die niet voorzien 

wordt van een (hoes)laken zal een forfaitaire schadevergoeding van € 5 worden aangerekend; 

Lawaai 
27. Er mag geen nachtlawaai gemaakt worden tussen 22.00 u en 7.00 u; 
28. Discobars zijn op de kampplaats niet toegelaten; 
29. Buiten mag enkel functionele muziek worden gemaakt (opstaan, signaal eten, ...). Akoestische muziek (bv gitaar, zingen, ...) kan wel. Muziek om het 

buiten wat op te vrolijken tijdens activiteiten kan niet. Muziek binnen is geen probleem, op voorwaarde dat het geluid buiten niet storend is; 
30. Er mag maximaal 1 geluidsbron aan het kamphuis worden gebruikt. Diverse geluidsbronnen verspreid over het kampterrein zijn niet toegelaten;  

Afvalverwerking: sorteer en beperk de restafval 
31. Alle afval moet gesorteerd en gedeponeerd worden volgens de richtlijnen; 

a. PMD-afval moet worden gesorteerd in de daartoe bestemde lichtblauwe zakken van Limburgnet. PMD staat voor Plastic flessen en flacons, 
Metalen verpakkingen en Drankkartons (niet voor andere plastic). De blauwe PMD-zakken moeten worden verzameld in de afvalruimte rechts 
van de sjorbarak. Als de ophaaldata (zie gemeentelijke afvalkalender) van de PMD-zakken valt in de kampperiode zal de huurder alle PMD-
zakken op de avond voor de ophaaldag aan de straatkant (naast de brievenbus) zetten; 

b. Zuiver papier en zuiver karton moeten afzonderlijk gesorteerd worden in de blauwe container; 
c. Zachte en harde plastic, die niet bij het PMD mogen, moeten afzonderlijk gesorteerd worden in de hiervoor voorziene zak in de gele bak. Als 

deze vol is moet de zak worden vervangen en de volle zak moet gesloten naast de blauwe papiercontainer worden gezet; 
d. Glas moet worden weggebracht naar een glascontainer. Er staat een glascontainer aan de achterzijde van ontmoetingshuis De Griffel; 
e. Resten van etenswaren (zonder knoken of botten) mogen verzameld worden in de compostbak aan de achterrand van het terrein; 

32. Restafval moet in de zwarte afvalcontainer worden geplaatst in gesloten plastic zakken, voor zover dit is overeengekomen en hiervoor een bijdrage wordt 
betaald. Afval die het overeengekomen volume overschrijdt, moet op het einde van de kampperiode zelf worden verwijderd. Restafval kan ook 
gebracht worden naar het recyclagepark. Gebruik de toegangskaart op naam van Haeidonck. De kosten moeten bij het verlaten van het recyclagepark 
met bancontact worden betaald; 

33. Zowel voor kampperiodes als voor weekendverblijven wordt een vergoeding aangerekend voor achtergelaten of verkeerd gesorteerde afval. Bij het niet 
naleven van deze richtlijnen m.b.t. de afvalverwerking wordt naast de kosten voor het verwijderen van de afval een schadevergoeding gevraagd van 
minimum € 50; 

Kampvuur 
34. Er mag alleen een kampvuur worden gehouden aan de centrale kampvuurkring. Een kampvuur aan de tenten is niet toegelaten; 
35. Het is verboden om een kampvuur te houden indien de preventieve code inzake brandgevoeligheid oranje of rood is. De huurder verbindt zich ertoe de 

preventiecode inzake brandgevoeligheid zelf te consulteren op de website van de gemeente Tessenderlo (zoek op trefwoord ‘kampvuren’) voorafgaand 
aan het kampvuur; 

36. De vlamhoogte van het kampvuur mag maximaal 75 cm bedragen. Als blusmiddel moet de tuinslang aanwezig zijn;  
37. Voor het kampvuur mag alleen zuiver hout of papier worden gebruikt. Het is niet toegelaten om afval zoals plastic te verbranden; 

Einde van het verblijf 
38. Tenzij anders overeengekomen eindigt de kampperiode op de laatste dag uiterlijk om 12 uur; 
39. Alle gebruikte lokalen moeten met water en reinigingsproduct worden gepoetst. Zie ook de checklist met aandachtspunten voor de eindcontrole; 
40. De terreinen moeten proper worden achtergelaten. Alle afval (restjes touw, papiertjes, plastic,..) moet worden verwijderd; 
41. Alle gemaakte putten of greppels op het kampterrein moeten worden gedicht;  
42. Alle schade door haar leden en leiding aangebracht moet worden gemeld en vergoed of in overleg met de verhuurder worden hersteld; 
43. De huurder geeft het aantal deelnemers tot 31 jaar en vanaf 31 jaar per nacht op aan de verantwoordelijke van de verhuring; 
44. De eindafrekening van o.a. de energiekosten dient op het einde van het verblijf cash te worden betaald. Deze wordt niet van de waarborg afgehouden;  
45. De waarborgsom wordt terugbetaald na aftrek van alle uitzonderlijke onkosten n.a.v. eventueel uit te voeren herstellingen (kostprijs materiaal, uurloon 

reparaties, factuur derde,..) of na een aangerekende poetsbeurt (kosten poetsbeurt, verhoogd met € 100 forfaitair) e.d. mocht het lokaal of terrein niet 
conform dit huishoudelijk reglement zijn achtergelaten. De terugbetaling gebeurt via overschrijving ten laatste 14 dagen nadat alle eventuele kosten 
bekend zijn. Wanneer de onkosten groter zijn dan de waarborgsom kan de verhuurder deze som integraal opeisen aan de huurder. 
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