
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 

Contactpersoon verhuur:  

Jenthe de Meester 

0471 41 05 95 

Verhuur@chironelelede.be 

Dringende gevallen? Contacteer de hoofdleiding via 

hoofdleiding@chironelelede.be  

 

 

Welkom op het terrein van Chiro Nele Lede 

Wij wensen jullie een aangenaam verblijf en vragen jullie te houden aan dit huishoudelijk reglement. 

Bij overtreding van de huisregels zal er waarborg ingehouden worden. 

Artikel 1: Algemeen 

- Er geldt een algemeen rookverbod in onze lokalen. 

- Het terrein en de lokalen mogen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden en 

privéfuifen. 

- Tussen 22u en 7u worden er enkel geluidsarme activiteiten georganiseerd. De nachtrust van 

de buren wordt te allen tijde gerespecteerd. Klachten wegens overlast of nachtlawaai leiden 

tot inhouding van de waarborg. 

- Foto’s, kaders, posters en dergelijke zijn verboden weg te halen. Bij beschadiging volgt een 

inhouding van de waarborg. 

- De verhuurder en leiding van Chiro Nele Lede mogen ten alle tijden de materiaalruimte en de 

gangen betreden. De andere lokalen enkel nadat de huurder werd ingelicht. 

Artikel 2: Lokalen 

- De huurders beschikken over 7 lokalen. In de inventaris is terug te vinden welk materiaal in 

elk lokaal aanwezig is. Alle lokalen dienen op het einde van de verhuurperiode gekuist te 

worden en achtergelaten geworden hoe ze bij aankomst aangetroffen werden. 

Artikel 3: Terrein 

- Het terrein dient achtergelaten worden in dezelfde staat als ontvangen. Het terrein moet 

afgelopen worden zodat alles zeker weg is! 

- Vuur maken is verboden! 

- Het lokaal aan de overkant van het grasplein is verboden te betreden. 

Artikel 4: Kuismateriaal  

- Het kuismateriaal bevindt zich in de kast in het Tipperlokaal (groot lokaal naast de toiletten). 

Draag zorg voor het materiaal en voorkom verspilling. 

- Keukenhanddoeken en vodden dienen de huurders zelf mee te brengen, alsook afwasmiddel. 
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Artikel 5: Brandblussers en branddetectoren 

- Misbruik van de aanwezige brandblussers wordt beboet door een inhouding van €75,00 van 

de waarborg. Het is ten strengste verboden de branddetectoren uit te schakelen. 

 

Artikel 6: Afval 

- Er moet perfect gesorteerd worden!  

Bij aankomst krijgen jullie 1 blauwe en 1 gele vuilzak. Papier en karton, glas en etenswaren 

nemen de huurders zelf terug mee. De vuilzakken worden bij het verstrijken van de 

huurperiode allemaal toegebonden en op de daarvoor voorziene plaats gezet. 

 

Artikel 7: Schade 

- Bij schade veroorzaakt door de huurder wordt er een bestek gemaakt van de kosten door de 

verhuurder. Indien kleine beschadigingen wordt de schadevergoeding bepaald door de 

verhuurverantwoordelijke. Indien de waarborg onvoldoende is, is de aansprakelijke huurder 

gehouden het volledige bedrag te betalen. 

Artikel 8: Aansprakelijkheid 

- De huurder zal voor de duur van de huur zijn aansprakelijkheid voor brand en voor verhaal 

van buren evenals burgerlijke aansprakelijkheid voor schade aan goederen van de 

verhuurder laten verzekeren. De verhuurder kan het bewijs hiervan opvragen. De verhuurder 

kan onmogelijk aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen. 

 

Artikel 9: Huurovereenkomst 

- Alle bijkomstige voorwaarden tot huren van ons terrein begrepen in de huurovereenkomst, 

terug te vinden in het verhuurcontract, dienen nageleefd te worden. 

 

 


