
Huishoudelijk Reglement 'Oep De Neuvel' 
Welkom op de kampplaats 'Oep De Neuvel' van chirojongens Putte en Jochoo Put vzw. In dit 

document vind je enkele afspraken om het verblijf aangenaam te maken voor iedereen.

Onthaal 

Gelieve het afgesproken uur van aankomst te 

respecteren en deze één week op voorhand te 

bevestigen. Bij aankomst op de kampplaats 

zal dan iemand handelend voor Jochoo Put 

vzw jullie verwelkomen. 

De kampplaats staat onder zijn leiding en hij  

is jullie contactpersoon tijdens het verblijf. 

Zijn aanwijzingen over het gebruik van het 

gebouw en omgeving moeten opgevolgd 

worden. 

Tijdens de rondleiding maakt de 

contactpersoon samen met jullie de inventaris 

op en worden meterstanden van energie en 

water opgenomen.  

Waarborg 

Voor het verblijf in de kampplaats wordt op 

voorhand een waarborg gevraagd. Die 

bedraagt € 750 voor zomerkampen, verhuur in 

korte schoolvakanties en midweken. Voor 

weekends wordt een waarborg gevraagd van € 

400. De waarborg moet ten laatste een week 

op voorhand overgeschreven worden op 

rekening BE22 9730 9118 1347 op naam van 

'Jochoo Put' met vermelding van periode van 

verhuur en de vereniging (dus niet te betalen 

aan CJT). Zonder waarborg of bewijs van 

overschrijving worden er geen sleutels 

overhandigd! 

Bij aankomst overhandig je ook een 

aanwezigheidslijst met naam en 

geboortedatum van alle aanwezige personen 

tijdens jullie verblijf (vergeet de leiding en de 

leden van de kookploeg niet te vermelden op 

deze lijst). 

Tenten/andere constructies 

Een stuk van het grasplein is voorzien voor 

het plaatsen van tenten en andere constructies 

op eigen risico; volg de aanwijzingen van 

jullie contactpersoon. 

Eindafrekening 

Op het einde van het verblijf zal jullie 

contactpersoon de nodige controles uitvoeren 

en wordt de eindafrekening opgemaakt. Het 

eventuele restbedrag na verrekening van 

energie, afval, eventuele schade aan het huis 

of inboedel, toeslag voor grote groepen en 

eventuele extra schoonmaak wordt dan binnen 

een week teruggestort op een 

rekeningnummer dat de groep doorgeeft. 

Alle beschadigingen aan materieel, gebouw 

en/of terrein, evenals ontbrekende huisraad en 

ter beschikking gestelde materialen worden 

aangerekend aan de actuele nieuwwaarde, 

eventueel vermeerderd met de nodige 

loonkost.  

Bij grote schade wordt de waarborg 

ingehouden en volgt nog een extra factuur. 

De toeslag voor grote groepen bedraagt € 2,5 

per dag en per persoon. 

Gebruik gebouwen 

Bedoeling is dat de kampplaats voor een 

lange tijd kan gebruikt door verschillende 

groepen; respecteer dan ook het gebouw. Om 

schade te voorkomen zijn geen bal- of andere 

buitenspelen in het gebouw toegelaten. 

Er zijn wandborden voorzien om zaken 

omhoog te hangen; op andere plaatsen is het 

verboden om iets aan de muur omhoog te 

hangen. 

Het meubilair dat aanwezig is, mag enkel 

binnen in het gebouw gebruikt worden. 

Jullie zijn verantwoordelijk voor het 

schoonmaken en netjes houden van de 

kampplaats. Kuisgerief is aanwezig, voor 

poetsmiddellen moet zelf gezorgd worden. 

Op het boventerras liggen speelmatten. Om 

beschadiging te voorkomen mag daar geen 

meubilair op geplaatst worden en mag daar 

ook niet gerookt worden. 

Voor de hygiëne worden er geen huisdieren 

toegelaten in het gebouw. 



Kampvuur 

Op het grasplein is een kampvuurplaats 

afgebakend waar eventueel een kampvuur kan 

doorgaan. Er kan enkel kampvuur gehouden 

worden na toestemming van jullie 

contactpersoon. Hij zal hiervoor de nodige 

instructies geven. 

Hout sprokkelen op het domein is toegestaan; 

enkel op de grond liggend hout mag 

gebruikt worden. Kap geen levende of dode 

bomen om en trek geen takken af van struiken 

of bomen. 

Bosdecreet 

In de omliggende bossen geldt het bosdecreet. 

Het betreden van de bospaden is enkel 

toegelaten van zonsopgang tot 

zonsondergang. 

Gebruik parking 

Auto's zijn enkel toegelaten op de parking 

vooraan het gebouw. Dus niet naast of achter 

het gebouw. Ook vrachtwagens mogen niet op 

het terrein worden gelost. 

Sorteren afval 

Alle groepen worden verondersteld om mee te 

helpen aan een milieuvriendelijk verloop van 

de kampen. 

Sorteerrichtlijnen hangen omhoog bij de 

sorteerzakken. Tijdens de rondleiding zullen 

ze ook overlopen worden.  

Gebruik voetbalmuur 

Een deel van de achtermuur is voorzien als 

voetbalmuur. Beschadigingen of opkuis aan 

de rest van het gebouw door balspelen of 

andere ongepaste spelen zal moeten vergoed 

worden. 

 

Gebruik crossparcours 

Voor de veiligheid moet een fietshelm 

gedragen worden wanneer het crossparcours 

gebruikt wordt. Er mag ook niets veranderd 

worden aan het crossparcours en dus ook niet 

gegraven worden. 

Rookverbod/brandveiligheid 

Binnen in de gebouwen geldt een absoluut 

rookverbod. 

Om de brandveiligheid te garanderen is het 

gebouw voorzien van branddetectie en 

passende blusmiddelen. Hou iedere doorgang 

en uitgang vrij.  

De deuren met een deurpomp zijn 

branddeuren, zij mogen nooit geblokkeerd 

worden. 

Nachtstilte 

Hou rekening met de verplichte nachtstilte 

(van 22.00 uur tot 8.00 uur) buiten op het 

domein. Zeker bij het gebruik van een 

geluidsinstallatie dien je rekening te houden 

met de buren. 

Goede werking van de kampplaats is 

afhankelijk van een goede relatie met de 

buurt; bij klachten over overlast wordt dan 

ook een boete van € 100 per inbreuk 

aangerekend. 

Eindschoonmaak 

Tegen het einde van het verblijf moet het hele 

gebouw schoongemaakt worden en in zijn 

oorspronkelijke staat achtergelaten worden. 

De richtlijnen voor de eindschoonmaak zijn 

ter beschikking in de kampplaats en zullen 

ook tijdens de rondleiding overlopen worden. 

Bij het niet voldoende opkuisen van de 

kampplaats zal een externe firma aangesteld 

worden; de kostprijs hiervoor is € 36 per uur.

 


