Leefregels zelfkookgroep:
Het onthaal
Wanneer je aankomt in het Oud Klooster Dikkele, word je uitgenodigd je aan te melden aan de
woning van de huisverantwoordelijke of zijn vervanger. Hij zorgt voor het onthaal en geeft je een
rondleiding in het gebouw en zijn tuin. Mogen wij vragen om het afgesproken uur te respecteren.
Indien je door omstandigheden toch later komt, verwittig je best telefonisch 0473/68.56.28.
De huisverantwoordelijke maakt, eventueel samen met jou, de inventaris op van de keuken, de ter
beschikking gestelde voorraad drank en de staat van het gebouw. De meterstanden gas en
elektriciteit worden samen opgenomen.
Aan de huisverantwoordelijke wordt bij aankomst, een waarborg betaald voor verrekening van
energie, eventuele schade aan het gebouw, eventuele extra schoonmaak en het verbruik van
dranken. Op het einde van het verblijf zal de huisverantwoordelijke de nodige controles uitvoeren,
wordt de eindafrekening opgemaakt en het eventuele restbedrag terugbetaald.
De waarborg bedraagt 350 euro. Indien men wenst gebruik te maken van het sport en spel materiaal
vragen wij hier voor 30 euro en een extra waarborg van 100 euro.
Wenst men gebruik te maken van de pipowagen dan kan dit voor 75 euro ongeacht de tijdsduur. Bij
gebruik wordt deze gepoetst door de gebruiker. Indien dit niet zo is zal er een meer prijs van 25 euro
aangerekend worden. Het spel materiaal in de pipowagen mag men gebruiken.
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. Dit bedrag zal in mindering gebracht worden bij terugbetaling
van de waarborg. Bij grote schade wordt de waarborg ingehouden en volgt nog een extra factuur.
De huisverantwoordelijke is gemachtigd om aangekondigd toezicht uit te oefenen op het gebruik van
het huis.
De algemene voorwaarden en de leefregels worden ondertekend en worden aan de
huisverantwoordelijke bezorgd.
Er wordt door de verantwoordelijke een aanwezigheidslijst opgemaakt en deze wordt aan de
huisverantwoordelijke bezorgd.

Maaltijden :
Voeding en dranken worden niet meegenomen naar de kamers.
Detail prijzen vind je terug in de info map in het jeugdverblijf.

Brandveiligheid:
In het gebouw geldt een absoluut rookverbod.
Buiten is roken toegestaan. Rokers moeten dan wel gebruik maken van de asbakken die op het
terrein staan.
We zijn uitgerust met een brandcentrale. Bij vals alarm veroorzaakt door de groep, wordt 25 euro
aangerekend voor de technische afhandeling van de procedure.
Er is de mogelijkheid tot maken van een kampvuur. Dit kan enkel op de aangeduide plaats. Vooraf
dient een aanvraag te gebeuren bij de gemeente, die het recht voorbehouden voor een verbod. Het
aanvraag document kan je downloaden van onze website. De plaats beschrijving heeft de gemeente
liggen.
Bij aankomst dient de verantwoordelijke zijn gsm-nummer te geven om deze in de brandcentrale in
te geven, deze zal dan samen met de resident een melding krijgen in vooralarm. De procedure dient
dan nagevolgd te worden zoals beschreven aan de brandcentrale.
Beddengoed:
Men voorziet zelf beddengoed. Dit bestaat dan uit:
-

ofwel 1 matras overtrek + 1 laken + kussensloop bij gebruik van de dekens.
ofwel 1 matras overtrek + kussensloop bij gebruik van een slaapzak.

Men kan ook beddengoed gebruiken van het verblijf. Per gebruikte set wordt 7 euro gerekend.
Toegang tot het terrein:
Bij aankomst met de wagen worden deze geparkeerd op de aangeduide stroken op de koer.
Bij aankomst met een bus wordt deze geparkeerd op de Dikkelsebaan ter hoogte van nr. 17. Waar de
straat op zijn breedst is en geen belemmering is voor het verkeer. Indien daar geen plaats is stop de
bus aan de bushalte beneden in het dorp.
De kinderen komen te voet met hun bagage naar het jeugdverblijf.
Voertuigen die achter blijven worden geplaatst op de aangeduide parkeerplaatsen.
Fietsen worden gestald op de afgesproken plaatsen.
De tweede ingang wordt enkel gebruikt door voetgangers.

Voertuigen komen of gaan niet van het terrein tussen 22u00 en 6u00. Dient men zich nog te
verplaatsen, dan moet de wagen eerder op de openbare weg geplaatst worden. Komt men later toe,
dan moet men eveneens de openbare weg gebruiken.
Om hygiënische en veiligheidsredenen zijn huisdieren niet toegelaten, behalve assistentiehonden
voor personen met een handicap.

Omgeving en nachtrust
Radio’s en klankinstallaties horen thuis in het gebouw.
Wij, alsook onze buren, houden van nachtrust tussen 22 en 8 uur.
Buren worden niet lastig gevallen, tenzij via voorafgaand overleg met de resident.
Bij avond wandelingen vragen wij op aandringen van de lokale landbouwers om geen fakkels mee te
nemen. Dit kan dieren in de weiden fel doen opschrikken wat tot gevaarlijke toestanden kan leiden.
Denk er aan het jeugdverblijf is gelegen aan de rand van een dorpskern.
Verblijftaken
Bij vertrek van zelfkookgroepen vragen wij om het gebouw proper achter te laten, zodat het klaar
staat voor het gebruik van de volgende groep. In elke ruimte hangt uit wat er wordt verwacht om dit
te realiseren. Keukenhanddoeken en afwasproduct voorziet men zelf.
Als men niet wil poetsen, of indien dit naar het oordeel van de resident onvoldoende gebeurd is, dan
wordt een toeslag gerekend van 200 euro zoals overeengekomen in het contract.
Schade
Gelieve schade zo vlug mogelijk te melden, zodat herstel mogelijk is voor de volgende groep. Als de
groep verantwoordelijk is voor het geleden verlies of voor de schade, zal de kostprijs van de
aanvulling of van de herstelling aangerekend worden.
Om schade te vermijden, vragen wij:
- alleen papieren plakband te gebruiken. Plastic plakband, duimspijkers of andere
bevestigingsmiddelen beschadigen zeer vlug de ondergrond.
- materiaal alleen te gebruiken waarvoor ze bedoeld zijn. Dekens en matrassen blijven op
bed, tafels zijn geen trein of piramides.
- het meubilair wordt niet van lokaal verplaatst zonder toestemming van de resident.
- Stoelen en tafels moet men opheffen bij het verplaats ervan.

Afval:
Afval wordt gesorteerd en in de daarvoor voorziene bakken geplaatst. In eerste instantie worden de
kippen en Tjuut het varken aangesproken. De lijsten hangen uit, gelieve deze dan ook vooral bij de
dieren te respecteren.
Voor het restafval worden huisvuilzakken gebruik. Deze worden volgens vooraf bepaalde tarieven
aan gerekend. Even eens voor PMD. Andere afval wordt niet aangerekend maar dient wel op de
afgesproken plaats gedeponeerd te worden.
Goed na buurschap:
In het jeugdverblijf kunnen extra afspraken opgenomen worden, dit in het kader van een goed na
buurschap. Gelieve hiermee rekening te houden.
Verantwoordelijkheden.
De resident is de uiteindelijke verantwoordelijke voor de goede gang van zaken op het verblijf.
Gelieve opmerkingen/wensen door te geven. Voor de goede gang van zaken blijven tijdens het
verblijf alle kamers en lokalen toegankelijk voor de resident.
Van de begeleider van de groepen wordt verwacht dat hij/zij de leefregels kenbaar maakt aan de
groep en ervoor zorgt dat ze ook gerespecteerd worden.
Gelezen en goed gekeurd:
Data:
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Verantwoordelijke

