
 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT WEEKEND 

Chiro Jonathan 

Martinus van Gurplaan 39 
3920 Lommel 
 
 
 

Versie 2020-03-16  Pagina 1 van 3 

AANKOMST EN VERTREK 

 

• Er zal een verantwoordelijke van de kampplaats zijn bij uw aankomst en vertrek. 

• Aankomen kan op vrijdag tussen 18:00 uur en 20:00 uur. 

• Vertrekken kan op zondag tussen 12:00 uur en 13:00 uur. 

• Gelieve 20 minuten voor u aankomt of wil vertrekken een bericht te sturen naar 

het gsm nummer van de verantwoordelijke. 

 

PRIJS 

 

Volledig pakket 

(2 grote zalen, douches, toiletten, keuken) 

3 dagen (2 nachten) € 250 

2 dagen (1 nacht) € 150 

1 dag (zonder overnachting) € 100 

Deel van het gebouw (benedenverdieping, zonder overnachting) 

(1 grote zaal, toiletten keuken) 

Enkel Chiroheem € 75 per dag 

Chiroheem in combinatie met de Moffel € 50 per dag 

 

• De waarborg bedraagt € 250 en wordt na het verblijf terug gegeven, indien het 

huishoudelijk reglement nageleefd is. 

• Het totaal te betalen bedrag (huur en waarborg) wordt bij aankomst cash 

afgegeven of op voorhand overgeschreven, naargelang de gemaakte afspraken. 

 

ALGEMEEN 

 

• Er is steeds iemand in het gebouw aanwezig die over een gsm beschikt, er 

is geen vaste lijn aanwezig, en zo kunnen de hulpdiensten indien nodig verwittigd 

worden. 

• Chiro Jonathan heeft haar activiteiten op zaterdag tussen 13:00 uur en 17:00 uur, 

tijdens deze uren maken onze kinderen ook gebruik van de toiletten. 

• In deuren, ramen, omlijstingen en plafond worden geen nagels of punaises 

aangebracht, of plankband op gebruikt. 

• Schade aan het gebouw, de inboedel of andere zaken, worden onmiddellijk 

gemeld aan de verantwoordelijke. 

• ’s Nachts blijven er geen materiaal, tafels of stoelen buiten staan. 

• De houten tafels en stoelen mogen nooit buiten gebruikt worden. 
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UITRUSTING KEUKEN 
 

• Er zijn twee frigo’s en een grote diepvriezer aanwezig. 

• Er zijn drie grote gaspitten en 4 kleine gaspitjes aanwezig. 

• Er is voldoende servies en bestek voor ongeveer 20 personen. 

• Er zijn geen potten en pannen aanwezig. 

 

ENERGIEVERBRUIK IN HET HEEM 

 

• Energie (gas en elektriciteit) en water zijn inbegrepen in de prijs, spring hier wel 

zuinig mee om! 

• Zorg dat bij het verlaten van de lokalen: 

o Alle lichten uit zijn. 

o Alle ramen en deuren gesloten zijn. 

o De verwarming (indien gebruikt) afstaat. 

 

OMGEVING 
 

• De school met speelplaats is verboden terrein. 

• In het Mariapark en op het kerkhof mag niet gespeeld worden. 

• Beklimmen van de doelen op het voetbalveld is niet toegelaten, schade aangericht 

aan de doelen en het voetbalveld wordt rechtstreeks afgerekend met de 

plaatselijke voetbalploeg. 

• Beklimmen van de omheining is niet toegelaten. 

• Zonder toestemming is het betreden van het dak van het chiroheem en 

het dak van de parochiezaal verboden. 

 

BRANDVEILIGHEID 
 

• Het maken van een kampvuur is verboden. 

• Er geldt een totaal rookverbod in het gebouw van Chiro Jonathan. 

• De maximale bezetting bedraagt ± 20 personen. 

• De opendraaiende ramen in de douches doen dienst als vluchtweg. De brandweer 

kan met een ladderwagen aan het raam geraken. 

• Toegangswegen zijn steeds open en toegankelijk voor voertuigen van de 

brandweer. 

• Alle door- en uitgangen moeten vrijgehouden worden. 

• Vluchtwegen zijn steeds vrij en gemakkelijk bereikbaar. De binnendeur van de 

keuken staat open en de buitendeur van de keuken is los. 

• Zet, indien niet meer nodig, de gaskranen dicht. 

• De deur van de stookplaats is op slot, deze is voorzien van een brandwerende 

deur. 

• Parkeer wagens op de daarvoor voorziene plaats. 

• Als er boven geslapen wordt, mag de voordeur niet op slot zijn, deze doet 

dienst als nooduitgang! 

 

 

 

 

 



Versie 2020-03-16  Pagina 3 van 3 

POETSEN BIJ VERTREK 
 

• Er dient zelf poetsmateriaal meegenomen te worden, er is maar beperkt 

poetsmateriaal beschikbaar op de kampplaats. 

• Al het gebruikte materiaal, tafels en stoelen moeten terug op zijn plaats gezet 

worden. 

• De buitenomgeving moet opgeruimd worden. 

• De lokalen moeten grondig gedweild worden. 

• De toiletten, douches en keuken moeten hygiënisch behandeld worden. 

• Vuilnis wordt in de container gedeponeerd, glas wordt naar de glasbollen bij de 

kerk gebracht. 

• De vloer dient bij vertrek terug droog te zijn, van een natte vloer kan niet 

beoordeeld worden of deze proper is of niet. 

 

WAARBORG 
 

• De waarborg bedraagt € 250 en wordt na het verblijf terug gegeven, indien het 

huishoudelijk reglement nageleefd is. 

• Schade aan de lokalen, materialen en omgeving wordt ofwel door ons hersteld 

aan € 50 per uur, ofwel door een professionele firma. In het laatste geval wordt 

de factuur integraal doorgerekend aan de hurende groep. 

• Beschadigd materiaal wordt vervangen door hetzelfde of gelijkend materiaal. De 

kosten hiervan zijn voor de hurende groep. 

• Wanneer niet (goed genoeg) gepoetst is, wordt ofwel door ons (opnieuw) 

gepoetst aan € 50 per uur, ofwel door een professionele firma. In het laatste 

geval wordt de factuur integraal doorgerekend aan de hurende groep. 

• Inbreuken op het huishoudelijk reglement worden ook bestraft met het inhouden 

van (een deel) van de waarborg. 

• Indien de waarborg niet toereikend is, kan een extra rekening opgestuurd worden 

naar de hurende groep. 

 


