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Huishoudelijk reglement – Lokalen Chiro Kampenhout 

Hutstraat 41 – 1910 Kampenhout 

 
VZW Bouwcomité Chiro Kampenhout 
Hutstraat 41  
1910 Kampenhout 
lokalen.chirokampenhout@gmail.com  

Dit huishoudelijk reglement is ook terug te vinden op www.chirokampenhout.be en in de informatiemap 
voor huurders in het lokaal.  

Artikel 1 Huur en waarborg  

De huur en waarborg dienen betaald te zijn voor de aanvang van de huur.  

Een weekend is pas definitief geboekt als het huishoudelijk reglement uitdrukkelijk aanvaard wordt door 
het ondertekenen van het huurcontract en de huur betaald is ten laatste 14 dagen na aanvraag van de 
reservatie. De waarborg wordt ten laatste betaald bij de aanvang van de huur, in cash of met bewijs van 
overschrijving. 

De maximum capaciteit van de lokalen is 50 personen (kinderen en leiding inbegrepen). Indien dit 
aantal wordt overschreden zal er een extra kost worden aangerekend. 

Artikel 2 Onkosten  

Energie is niet inbegrepen in de huur en zal afgehouden worden van de waarborg. De prijzen voor 
eenheden energie zijn als volgt:  

o Water : 5€/m3 
o Elektriciteit : 0,5€/kWh 
o Blauwe vuilniszak : 0,125€ 
o Groene vuilniszak : 2€ 

Artikel 3 Afval  

Het afval moet tot een minimum beperkt worden. 
Restafval moet door de huurder in de groene vuilniszakken worden gedeponeerd.  
PMD moet in de blauwe vuilniszakken, glas wordt door de huurder in de blauwe container gedeponeerd.  
Papier wordt netjes samengeplooid en in de gele container gedeponeerd of indien deze vol is 
samengebonden of in dozen verpakt.  
Niet sorteren wordt extra aangerekend (100 euro).  
 

Artikel 4 Bestemming van het verhuurde goed  

Lokalen en terreinen 

De lokalen en terreinen worden gebruikt voor jeugdbewegingsactiviteiten; o.a. binnen-en buitenspelen, 
koken, overnachten, filmavond, ...  
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Rustig gebruik  

In de lokalen en op de terreinen mag geen overdreven of abnormaal lawaai gemaakt worden door het 
gebruik van muziekinstrumenten en- installaties of welke technische uitrustingen dan ook, die de buren 
en omgeving zouden kunnen storen (met uitzondering van activiteiten eigen aan jeugdbewegingen). 
Van 22u tot 8u moet de lawaaihinder op de terreinen beperkt worden.  
 

Parking  

Op het terrein mogen geen voertuigen geparkeerd worden. Het oprijden van het terrein tot aan het 
gebouw wordt tot een minimum beperkt én enkel op het beton. Er mag niet op het gras worden gereden 
met de voertuigen.  

De voertuigen kunnen vooraan parkeren op de openbare parkeerplaats. Het is verboden claxons te 
gebruiken en de motors van geparkeerde voertuigen te laten draaien.  

Artikel 5 Gebruik lokalen en terrein  

De huurder heeft alleen toegang tot de lokalen op de benedenverdieping en 2 voorste lokalen op de 
eerste verdieping. De 2 andere achterste lokalen op de eerste verdieping blijven tijdens de 
verhuurperiode in gebruik door Chiro Kampenhout.  

De leiding van Chiro Kampenhout kan ten allen tijde het leidingslokaal (boven de garage in het niet 
verhuurde gedeelte) alsook de 2 lokalen in het verhuurde gedeelte betreden. 
Bij het verlaten van het lokaal en ook wanneer tijdens de verhuring niemand aanwezig is, zelfs voor 
korte periodes, dienen alle deuren en ramen gesloten te worden.  

Materiaal dat eigendom is van de vzw Bouwcomité Chiro Kampenhout (tafels, stoelen, ...) wordt elke 
avond binnengezet en blijft niet in de regen staan. Ieder misbruik en beschadiging van infrastructuur en 
materialen wordt volledig aangerekend.  

Materiaal in de kasten (behalve van de keuken en poetsgerief) mag, zonder uitdrukkelijke toestemming 
van de verhuurder, niet gebruikt worden. 

Keuken  

De keuken omvat kook- en eetgerief voor 50 personen. Het aanwezige keukenmateriaal (zie 
inventarislijst) staat ter beschikking van de huurder. Het is aangewezen zelf het nodige materiaal mee te 
brengen aangezien de eigenaar niet garant kan staan voor een vaste uitrusting (niet beperkt tot 
keukenmateriaal).  

Al het materiaal in de keuken staat ter uwer beschikking zolang u alles netjes opruimt en proper houdt. 
In de keuken bevindt zich een kookfornuis. Wees voorzichtig bij het gebruik ervan. Op het einde van het 
verblijf worden keuken en toebehoren (koelkasten, kookvuur, …) grondig gereinigd en eventueel 
ontsmet. 

Snij nooit rechtstreeks op het inox meubilair maar maak gebruik van een snijplank. Het is niet 
toegelaten om op het keukenmeubilair te staan of dit in een andere ruimte te plaatsen.  

Omwille van het (brand)gevaar mag er NIET gefrituurd worden in de keuken. Er is een frietkot op de 
Haachtsesteenweg 202.  

Technische ruimte  

In deze ruimte bevinden zich de volgende zaken: hoofdschakelaar en zekeringenkast van de 
elektriciteit, brandcentrale, hoofdkraan van het water, teller water en elektriciteit.  
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Toiletten en douches (douches in aanbouw) 

Drie toiletten, drie urinoirs, een grote wasbak en eventueel bij uitdrukkelijke toestemming de douches 
(nog in aanbouw) staan ter uwer beschikking. Er wordt erop gerekend dat u de voorzieningen enkel 
gebruikt voor datgene waarvoor ze bedoeld zijn. Op het schoon houden ervan zal streng worden 
toegezien. 

Wees voorzichtig met de toiletten, wc-deuren en wc-papierhouders. Gooi geen rollen wc-papier in de 
toiletten. Deponeer maandverband in het kleine vuilnisbakje. Let erop dat na de huurperiode de kleine 
vuilnisbakjes worden geledigd in daarvoor voorziene vuilniszakken.  

Terrein  

Er mag geen open vuur (kampvuur) gemaakt worden.  

Het is strikt verboden om putten of greppels te graven. Het is strikt verboden bomen, takken, struiken of 
opschietend wild hout te kappen, te zagen of te beschadigen.  

Omgeving 

Het is niet toegelaten om bij de buren aan te bellen in verband met een spel, ruiltocht, opdracht, ...  

Apparatuur en gevaarlijke stoffen 

Gebruik geen gevaarlijke of ongezonde producten. De huurders mogen enkel elektrische apparatuur 
gebruiken waarvan het vermogen overeenstemt met de voorzieningsinfrastructuur.  

Roken 
 
Het is ten strengste verboden te roken in de lokalen. De lokalen zijn uitgerust met branddetectoren. 
Maak geen misbruik van de installatie, maak ze niet defect of stuk; ze kan uw leven(s) redden! Elk 
misbruik van de branddetectoren resulteert onvermijdelijk in de stopzetting van de huurovereenkomst 
met verlies van de waarborgsom. Indien de veroorzaakte schade de waarborgsom overschrijdt is het 
verschil volledig ten laste van de huurder.  

Onderhoud  

De huurders zullen verantwoordelijk zijn voor het schoonmaken (reinigen met water) van de gehuurde 
lokalen, toiletten, douches en keuken. Ook het speelterrein en de ruimte rond het gebouw moet net 
blijven.  

Evacuatie  

De huurder is verplicht de (nood)uitgangen en brandtrap vrij te houden. 
Voor het nodige EHBO-materiaal zal de huurder zelf instaan. 
Het brand- en evacuatieplan wordt kenbaar gemaakt bij ingebruikname van de lokalen. Alle belangrijke 
instanties met adres en telefoonnummer (ziekenhuis, politie, ...) zijn hierin opgenomen. Het brand- en 
evacuatieplan en het huishoudelijk reglement bevinden zich in de houder in de informatiemap.  

Artikel 6 Rondgang en plaatsbeschrijving  

Bij het effectief in gebruik nemen zal een rondgang op basis van een controlelijst worden gemaakt. Op 
het einde van de verhuurperiode wordt de controlelijst opnieuw overlopen. Elke afwijking heeft een kost.  
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Artikel 7 Teruggave  

Bij het einde van de huur moet de huurder de lokalen teruggeven in de staat waarin zij ze ontvangen 
heeft en zoals vastgesteld tijdens de rondgang. De lokalen dienen vóór het uur bepaald in het 
huurcontract op de dag van vertrek opgeruimd en verlaten te zijn. Indien de gebouwen niet proper 
worden achtergelaten, zal er een minimum bedrag van 100€ worden afgehouden van de waarborg. Dit 
bedrag kan oplopen tot het inhouden van de volledige waarborg. 

Artikel 8 Werken, herstellingen onderhoud  

De huurder dient zonder uitstel de verhuurder de noodzakelijkheid te melden van iedere herstelling 
waarvoor deze laatste normaal moet instaan.  

Artikel 9 Overdacht en onderverhuring  

Overdracht van huur en onderverhuring is niet toegelaten.  

Artikel 10 Afstand van verhaal  

De huurder doet afstand van elk verhaal op de verhuurder en zijn personeel voor materiële en 
lichamelijke schade ten gevolgde van enig feit i.v.m. het betrekken van het gebouw, zoals onder meer 
onderbrekingen van diensten, brand, blikseminslag. Hij vrijwaart de verhuurder voor aanspraken 
terzake van zijn leden en/of aangestelden.  

Artikel 11 Algemeen  

Balspelen binnen het gebouw zijn verboden. 
Vermijd onnodig electriciteitsverbruik 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 leden van de vzw Bouwcomité Chiro Kampenhout 
De vzw Bouwcomité Chiro Kampenhout aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal of beschadiging 
van het eigendom van gasten of bezoekers. 
De vzw Bouwcomité Chiro Kampenhout behoudt zich het recht voor de huurder aansprakelijk te stellen 
voor aangerichte schade en/of gebeurlijke ongevallen. 
Voor elke overnachting zal een lijst ingevuld worden met de namen van de verblijvende personen. Dit is 
verplicht bij politiereglement. 
Er is geen telefoontoestel aanwezig in de lokalen. Zorg er voor dat er een mobiele telefoon aanwezig is 
voor noodoproepen. 
Iedere huurder staat zelf in voor een EHBO-koffer. De aanwezige EHBO-koffers worden slechts 
gebruikt in laatste instantie of in absolute nood. 
Bij vertrek zijn alle lokalen, de keuken, het sanitaire blok en de gang geveegd en gedweild. 
De verwarmingen staan ter uwer beschikking; volg de aanduidingen die er bijhangen. 
De lokalen dienen uiterlijk zondag om 12u ontruimd te zijn, indien niet anders overeengekomen met de 
lokaalverantwoordelijke. 
Verlies van sleutels zal worden aangerekend (50€ per sleutel). Gezien de gebouwen over een 
sleutelplan beschikken zal er gevraagd worden om een PV op te maken bij de politie van verlies en 
deze over te maken aan de VZW Bouwcomité Chiro Kampenhout. 
 


