HUISHOUDELIJK REGLEMENT
KAMPHUIS EN KAMPTERREINEN.
De huurders zullen een verantwoord gebruik maken van
lokalen, terreinen en materiaal.
Gemeentelijke vuilzakken: elke groep krijgt 10 gele zakken
gewoon vuil en 5 zakken PMD, die nadien mee zullen
afgerekend worden aan 1 € per zak. Ook te verkrijgen in de
warenhuizen.
Volle zakken dienen achtergelaten in het afvalhuisje helemaal
rechts van de woningen en NIET gewoon buitenzetten (katten !)
Glascontainers bevinden zich in Vaulx (Saint Pierre). Papier
ook apart inzamelen.
Hout voor houtkachel is te verkrijgen bij de eigenaar (4 € per
bak).
De buitendeuren kunnen met de sleutel geopend worden. Om
te sluiten, eerst de klink helemaal naar boven draaien, terug
loslaten en vervolgens met de sleutel sluiten.
Op het terrein (overzijde van de weg) mogen greppels en
sanitairputten worden gegraven op voorwaarde dat deze op het
einde van de kampperiode weer volledig dichtgemaakt worden.
Op hetzelfde terrein mag eveneens vuur gemaakt worden (op
minstens 50 m afstand van woning), mits de nodige
maatregelen werden genomen om de brandveiligheid te
waarborgen en hierover AFSPRAKEN GEMAAKT ZIJN MET
DE BOSWACHTER.
Elektriciteit niet overbelasten. Meerdere zware apparaten
tegelijk is te vermijden.

De rust van de buren en van de andere huurders dient
scrupuleus gerespecteerd. Dit betekent dat vanaf 22.00 h ’s
avonds tot 8.00 h ’s morgens geen lawaai kan worden gemaakt.
Ook overdag dient aanhoudende lawaaihinder te worden
voorkomen (vb. MUZIEKINSTALLATIES). Hierop zal
uitdrukkelijk worden toegezien. Bij niet naleving is de
kampverantwoordelijke aansprakelijk en kan de politie procesverbaal opmaken.
Leden van groepen die de kampvoorzieningen gebruiken zullen
zich ook enkel aan de voorkant van de woningen begeven en
NIET aan de privé-achterkant (tuinkant).
AUTO’S: alleen voor lossen en laden aan de ingang van het
kamphuis. Daarbuiten MOETEN ze op de parking. EEN AUTO
KAN EEN KIND VERBERGEN EN ER IS REGELMATIG
PASSAGE OP DE WEG.
Schoonmaakmateriaal is ter plaatse voorzien. Bij het definitief
verlaten van het kamphuis dient alles proper te zijn. Bij
overdadig vuil zal een supplement worden aangerekend.
Dit zal ook gebeuren bij schade of ontbrekende stukken.
Bij aankomst in het kamp krijgt elke groep een brochure.
Gelieve het kampreglement te ondertekenen door de
kampverantwoordelijke. Bij vertrek wordt gevraagd de
ingevulde brochure terug te overhandigen.
De huisbewaker woont aan de overkant in Neufmaisons
nummer 4.
Telefoonnummer eigenaar 015/511704 of 0478/881225.

