
 

 

Huishoudelijk reglement Scoutlokaal “De Kim” 
 

Contactgegevens 

Lokaalverantwoordelijken: Bram Van de Vijver (0468 26 98 04) & Daphné Van den Steen (0494 81 52 42) 

Groepsleider: Selwin Maginet (0498 49 89 29) 

 

A. Aankomst en vertrek 

 

1. De sleutel krijg je bij aankomst van de lokaalverantwoordelijke. 

2. De huurder verlaat de lokalen in geen geval definitief zonder eerst contact gehad te hebben met de 

lokaalverantwoordelijke.   

3. Lokalen en terreinen worden door de huurder voor vertrek proper achtergelaten. 

Dit wil zeggen:  

 Alle lokalen worden geveegd en gedweild. 

 Indien nodig worden de lokalen geschuurd.  

 Indien gebruik gemaakt werd van de douches worden deze gepoetst.  

 Alle toiletten, piscines en wasbakken worden gepoetst.  

 De keuken (aanrecht, wasbak, vuren, oven, … ) wordt gepoetst.  

 Indien nodig worden muren, deuren en plafonds afgewassen. 

 Het terras wordt indien nodig geveegd.  

 Alle materiaal, afval, … op en rond het grasland en de oprit wordt verwijderd. 

 Alle afval wordt correct gesorteerd en in de containers aan de voorkant van de lokalen gegooid. 

De sorteerregels hangen uit in de lokalen. Indien het sorteren van het afval niet correct wordt 

uitgevoerd door de huurder, dan wordt een meerprijs van € 50 aangerekend. 

De huurder dient dit alles in orde te brengen, tenzij anders afgesproken met de lokaalverantwoordelijke. 

Voor ieder begonnen uur dat de lokaalverantwoordelijke(n) na vertrek van de huurder nog moeten 

opruimen, sorteren, terreinen proper maken, … wordt een meerprijs van € 50 aangerekend. 

4.  Bij vertrek wordt de sleutel terugbezorgd aan de lokaalverantwoordelijke. 

 

B. Tijdens het verblijf 

 

1. Bij afwezigheid zorgt de huurder er voor dat alle deuren gesloten zijn.  

2. De huurder houdt zich aan de afspraken die gemaakt werden door het ondertekenen van het contract.  

3. De lokaalverantwoordelijke is toegelaten de lokalen en/of terreinen te betreden tijdens de 

verhuurperiode. 

4. De hurende groep veroorzaakt geen geluidsoverlast noch nachtlawaai en respecteert de rust van de buren. 

Iedere keer als de politie langs moet komen, zal een meerprijs van 50€ worden aangerekend. 

5. Er wordt niet binnen gerookt. 

6. Denk aan het milieu en vermijd onnodig elektriciteit, gas- en waterverbruik. 

7. Het is ten strengste verboden een groter aantal personen in de lokalen te laten overnachten dan vooraf 

afgesproken met de verhuurder  

8. Het is ten strengste verboden de capaciteit van de lokalen (max. 60 personen) en/of van de tentengrond 

(max. 40 personen) te overschrijden.  

9. Indien er gebreken aan de gebouwen, infrastructuur of terreinen door de huurder worden opgemerkt, 

dient de verantwoordelijke dit vòòr 22u op de dag van aankomst aan de lokaalverantwoordelijke te 

melden, zoniet kunnen deze aan de hurende groep worden aangerekend.  

10. Indien er bij vertrek gebreken aan de gebouwen, infrastructuur of terreinen door de 

lokaalverantwoordelijke worden opgemerkt, kunnen deze aan de hurende groep worden aangerekend.  



 

 

11. Maandverbanden en tampons worden niet doorgespoeld in de toiletten, doch zorgvuldig verpakt en in de 

vuilnisbak gedeponeerd. 

12. Het is ten strengste verboden om op het dak te lopen. Sanctie: € 50. 

13. Indien de brandblusser gebruikt werden door de huurders tijdens de huurperiode dient de huurder dit aan 

de lokaalverantwoordelijke te melden.  

14. Bij misbruik van de brandblussers en/of branddetectoren en bijhorende installatie wordt de volledige 

waarborg ingetrokken.  

15. Indien het brandalarm af gaat, dient er contact opgenomen te worden met de lokaalverantwoordelijke. 

16. Alle op het terrein en in het lokaal verblijvende gasten worden verondersteld op de hoogte te zijn van het 

Huishoudelijk Reglement. 

17. Het leiderslokaal en de garage worden niet verhuurd. Deze lokalen worden bij aankomst door de 

lokaalverantwoordelijke aangewezen. Indien de lokaalverantwoordelijke bij vertrek merkt dat de huurder 

toch gebruik gemaakt hebben van deze lokalen, dan wordt er een meerprijs van € 50 aangerekend. 

18. De verhuurder is niet verantwoordelijke voor diefstallen en gebeurlijke ongevallen in de lokalen en op het 

terrein. 

19. In geval van noodoproep dient de lokaalverantwoordelijke gebeld te worden. Bel eerst de spoeddienst en 

dan pas de lokaalverantwoordelijke. 

20. Iedere huurder staat zelf in voor een EHBO-koffer. De aanwezige EHBO-koffers worden slechts gebruikt in 

laatste instantie of in absolute nood. 

21. Bij problemen tijdens het verblijf kan er steeds telefonisch contact worden opgenomen met een van de 

lokaalverantwoordelijken. 

22. Indien de huurder nog moet bijbetalen bij vertrek en dit cash niet kan, krijgt de huurder nog 14 dagen om 

de extra kosten via overschrijving op het rekeningnummer BE63 7370 2219 9808 te betalen. Zo niet wordt 

per extra dag 10% interest aangerekend.  

 

C. Materiaal 

 

1. Er mag gebruikt gemaakt worden van de tafels, stoelen en banken. Deze mogen verplaatst worden tijdens 

het verblijf, maar worden voor vertrek terug op hun plaats gezet. 

2. Materiaal in de kasten mag, zonder uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder, niet gebruikt worden.  

3. Keukenmateriaal mag wel gebruikt worden. 

4. Indien er bij vertrek gebreken aan het materiaal door de lokaalverantwoordelijke worden opgemerkt, 

kunnen deze aan de hurende groep worden aangerekend.  

5. Bij verlies/ontbreken van materiaal van de verhuurder, wordt de aankoopprijs van elk 

verloren/ontbrekend stuk aan de huurder aangerekend. 

6. Het glas van het sleutelkastje in de keuken mag enkel gebroken worden bij brand. Zo niet wordt een 

meerprijs van 50€ aangerekend.  

 

D. Terrein 

 

1. Het is ten strengste verboden om met gemotoriseerde voertuigen op het grasveld en op het terras te 

rijden en te parkeren. Dit mag wel op de geasfalteerde oprit.  

2. Mits toelating van het stadsbestuur mag er een kampvuur gehouden worden op de daarvoor voorziene 

plaats. Deze plaats wordt bij aankomst door de lokaalverantwoordelijke aangeduid. Het stadsbestuur 

wordt best een aantal dagen op voorhand gecontacteerd. Dit kan telefonisch (09 364 64 64) of via mail 

(info@zottegem.be). Hierbij dient de huurder elke datum waarop een kampvuur zal worden gehouden 

apart te vermelden.  

3. Indien er kampvuur werd gehouden buiten de kampvuurkring, dan wordt een meerprijs van € 50 

aangerekend. 
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4. In het terrein worden geen putten gegraven. Indien dit toch gebeurt dan wordt een meerprijs van € 50 

aangerekend. 

 

Indien een van bovenstaande regels overtreden wordt, zullen de nodige maatregelen en/of sancties getroffen 

worden door de lokaalverantwoordelijken. 

 


