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CHIRO ALBATROS JONGENS 

2400 MOL-WEZEL 

 

     HUISHOUDELIJK REGLEMENT  

GEBRUIK VAN DE ACCOMMODATIE  

• Aankomst op de kampplaats: op de dag van aankomst zijn de groepen welkom ten vroegste om 14:00 uur 
(datum vermeld in het contract).  

• Vertrek van de kampplaats: op de dag van vertrek vragen we de groepen ten laatste om 12:00 uur te vertrekken 
(datum vermeld in het contract). 

• De toegang achter het parochiecentrum (beklinkerd pleintje) moet ten alle tijde vrij toegangkelijk blijven omdat 
deze wordt gebruikt als bevoorraading.  

• Kuilen mogen enkel gemaakt worden op het grote grasplein en dienen dichtgemaakt te worden na de 
verhuursperiode. Er mogen geen kuilen worden gemaakt op het kleine grasplein aan de refter en keuken.  

• Tafels en stoelen na verblijf terug zetten op de daarvoor voorziene plaatsen. Per lokaal moeten er 10 stoelen 
staan. Picknickbanken ook terug in de refter plaatsen.  

• Het is verboden om:  

- Bijkomende toestellen zoals gasvuren, boilers, etc. bij te plaatsen. 

- Voorwerpen te bevestigen met nagels, plakband,… aan muren, deuren, ramen en/of plafonds.   

- Voertuigen veelvuldig op de grasvelden te rijden of te parkeren. Dit mag enkel voor het lossen en laden. 

KOSTEN 

• Verbruikerstarieven (Deze prijzen zijn aanpasbaar, laatste aanpassing juli 2019): 

- Elektriciteit: berekend volgens huidig geldend verbruikerstarief van € 0,35/Kwh. 

- Water + milieutaks: berekend volgens het huidig geldend verbruikerstarief van € 4,00/m³. 

- Aardgas: berekend volgens het huidig geldend tarief van € 0,90/m³. 

- GFT: we vragen een forfaitair bedrag van € 50,00. 

- Restafval: we vragen een bedrag van €5,00/zak. 

- PMD: we vragen een bedrag van €0,30/zak. 

• Indien er schade toegebracht wordt aan het gebouw, het terrein en/of aan het materiaal dan dient deze binnen 

de 24 uur gemeld te worden aan de verhuurder. De herstellingskosten voor deze schade worden van de 

waarborg afgehouden. De dag van het vetrek komt de verhuurder langs om te controleren of alles in goede staat 

achtergelaten wordt.  

• Indien er schade toegbracht wordt aan de planten en het bos op het terrein dan moet deze schade vergoed 

worden aan € 25 per stuk. Bij ernstige gevallen van schade aan het terrein wordt een proces verbaal opgesteld 

door de politie. 

• Als er stoelen ontbreken of stuk zijn gegaan worden deze afgehouden van de waarborgsom (€10/stoel). 

• Er zijn 4 brandblussers in het gebouw (2 in het hoofdgebouw, 1 in de refter en 1 in de keuken). Als de 

veiligheidsstrip eruit is getrokken, dan worden de hervulkosten in rekening gebracht (€ 120 per stuk). Als de 

verzegeling is verbroken, dan wordt de verzegeling in rekening gebracht (€ 50 per stuk).  
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REGELS OP HET DOMEIN  

• Tenten voor leiding en leden worden geplaatst op het grote grasplein aan de kant van de voetbalpleinen. Enkel 

de tent die dienst doet als refter mag tegen de refter en keuken geplaatst worden op het kleine graspleintje.  

• Het kampvuur mag enkel gebeuren op de plaats die daartoe aangewezen is door de verhuurder. Er wordt enkel in 

een ton gestookt om de grootte van het vuur te beperken. Vuur maken op een andere plaatst is ten strengste 

verboden! Bij het niet naleven van deze regels kan de volledige waarborgsom ingehouden worden. We vragen ook 

om vuurresten op te ruimen.   

• Er geldt een algemeen rookverbod in onze gebouwen. 

• Er zijn 4 brandblussers in het gebouw: 2 in het hoofdgebouw, 1 in de refter en 1 in de keuken. Er is een rolslang 

voorzien in de centrale gang die enkel gebruikt mag worden tijdens brand! 

• De uitgangen en de gangen dienen als eventuele nooduitgang. Deze moeten dus ten alle tijden vrij blijven! 

• Sluit steeds de bareel of poort, anders wordt het asfaltterrein mogelijk gebruikt als parking. 

• Gelieve het nachtlawaai te beperken tussen 22.00 uur 's avonds en 06.00 uur ’s ochtens en onze buren te 

respecteren. 

• Het domein loopt vanaf de slagboom tot aan de omheiningen. Iedereen die ongewenst langskomt mag van het 

terrein gestuurd worden. Uitzonderingen zijn het petanqueclubje, deze hebben toegang tot het petanqueveld. 

Ook de bevooraading voor het parochiecentrum krijgen vrije toegang. 

AFVALBEHEER  

• Al het afval moet gesorteerd worden (PMD, restafval, GFT, karton en glas). 

• Voor karton hebben we grote gele containers voorzien op het pleintje naast de keuken. Deze zijn gratis te 

gebruiken. 

• Voor glazen flessen zijn er op het kerkplein glascontainers voorzien. 

• Etensresten dumpen in daarvoor gegraven kuilen of buiten het domein wordt gelijkgesteld aan sluikstorten. 

Gebruik enkel de GFT-bakken! 

• Voor restafvalzakken betaal je €5,00 per zak. Voor PMD-zakken betaal je €0,30 per zak. Deze zakken zet je op het 

pleintje naast de keuken. 

EXTRA BELANGRIJKE INFO  

• Alle kranen zijn voorzien van drinkbaar water (Pidpa). 

• All gasvuren en verwarming werken met aardgas.  

• Alle voetbaltereinen zijn geen eigendom van onze Chiro en mogen niet betreed worden. Gebruik het Park 'De 

Kiosk' om op te spelen (einde Kerkstraat +/-500m wandelen vanuit onze chiro).  

• Noodnummers zijn aanwezig in de centrale gang en keuken alsook de nummer van de verhuurder. 

 

 

  Chiro Albatros Wezel wensen jullie een aangenaam verblijf toe.  


