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De gebruiker verbindt zich ertoe om als goede huisvader gebruik te maken van 
de kampplaats. Dit houdt in dat hij deze afspraken stipt zal naleven. 
   
AANKOMST & VERTREK 
 

1. De kampplaats mag pas betreden worden op de aankomstdatum na 14u (tenzij na onderling 
overleg). De gebruiker meldt zich bij aankomst bij de kampbeheerder (Hoekeinde 72) en 
overhandigt de deelnemerslijst. Dit ter controle voor de hulpdiensten. 

2. De kampplaats dient op de vertrekdatum voor 12 uur verlaten te worden, dit om een goede 
overgang tussen de groepen te garanderen. Bij vertrek is de gebruiker verplicht het 
jeugdverblijf/kampeerterrein te laten controleren. 
 

ALGEMEEN 
 

1. De gebruiker is aansprakelijk voor beschadigingen of verliezen die gedurende zijn huurtijd 
ontstaan, tenzij hij bewijst dat deze buiten zijn schuld hebben plaatsgehad. “Reeds aanwezige 
schade” bij aanvang dient onmiddellijk gemeld te worden. 

2. Indien de gebruiker schade veroorzaakt, wordt dit zo spoedig mogelijk aan de kampbeheerder 
gemeld.  

3. De gebruiker gebruikt het jeugdverblijf/ kampeerterrein voor het organiseren van zinvolle en 
verantwoorde activiteiten. Wanneer de kampbeheerder vaststelt dat de activiteiten hiermee 
niet stroken, is hij gemachtigd om de toegang tot het terrein te ontzeggen. 

4. De kampbeheerder kan naar behoefte (rekening houdende met de privacy en activiteiten van 
de gebruiker) de kampplaats betreden om deze te controleren.  

5. Onbevoegden hebben geen toegang tot de kampplaats en dienen door de groep weggestuurd 
te worden. 

6. De gebruiker houdt zich strikt aan de voorwaarden van brandveiligheid en houdt iedere 
doorgang & uitgang vrij.  

7. Het veroorzaken van geluidsoverlast bij omwonenden en/of andere kampeerders op het terrein 
dient vermeden te worden. Het gebruik van geluidsversterkers is niet toegestaan (tenzij na 
overleg met de kampbeheerder). 
 

JEUGDVERBLIJF 
 

1. De gebruiker is zelfverantwoordelijk voor het schoonmaken en netjes houden van het 
jeugdverblijf en het materiaal, ook tijdens het verblijf. Het sanitair en de keuken moeten  
regelmatig grondig gepoetst worden.  

2. De gebruiker brengt geen vijzen, nagels, spijkers of nietjes aan in deuren, muren of plafonds. 
Enkel plakband die geen sporen nalaat mag gebruikt worden. 

3. De keuken bevat het nodige servies en bestek evenals potten en pannen en ander klein 
keukengerei.  

4. De slaapzolder is voorzien van bedden en matrassen. Het gebruik van hoeslakens voor de 
matrassen is verplicht (zelf mee te brengen). Slaapruimtes dienen niet als speelruimte noch 
als refter. Schoeisel wordt beneden gelaten. 

5. Stoelen en tafels mogen buiten worden gebruikt maar ’s nachts of bij nat weer moeten ze 
steeds binnen staan. 

6. Het jeugdverblijf is uitgerust met rookdetectors, brandblusapparaten en 
evacuatiepictogrammen. De gebruiker houdt rekening met onderstaande richtlijnen: 
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- Bekijk waar de brandblussers en branddeken hangen. 
- Bekijk de nooduitgang (+ sleutelkastjes op de slaapzolder en in de schuur) 
- Noodnummers vindt u op het prikbord in de eetzaal 
- Plaats geen obstakels voor binnen- en buitendeuren. Zorg ervoor dat de noodverlichting 

steeds zichtbaar blijft. 
- Bij misbruik van blusmiddelen of oneigenlijk gebruik van het brandalarm wordt een deel 

van de waarborg ingehouden. 
7. Er geldt een algemeen rookverbod in het jeugdverblijf.  

 
KAMPEERTERREIN  
 

1. Kamperen is alleen toegestaan in tenten op de daarvoor aangewezen plaatsen.  
2. Het graven van putten (hudo’s) is slechts toegelaten in het bos. Putten graven op het 

kampeerterrein is verboden. Greppels mogen gegraven worden tot 30 cm diep. Greppels en 
ronde gaten voor sjorhout dienen na het kamp zorgvuldig opgevuld te worden.  

3. De kampplaats is autovrij. Auto’s worden op de daartoe voorziene parking achter gelaten. Er 
wordt niet in het bos of op het terrein gereden (tenzij voor het laden en lossen).  

4. Bij de kampbeheerder is eventueel een plek voorzien voor het plaatsen van koelinstallaties.  
5. Gooi geen afval op de grond. Gooi sigarettenpeuken in een asbak en niet overal in het rond. 

Dit geldt ook voor de doppen van bierflesjes en andere dranken. 
6. AFVAL 

PMD, glas, papier en karton 
Bij weekend verhuur: ter plaatste te sorteren in de daartoe voorziene containers 
Anders gratis af te leveren op het regionaal containerpark in Beerse, Oosteneinde 
(gelegen op 6 km van de kampplaats). U dient de kaart “toegang intercommunaal 
containerpark” mee te nemen. Deze kan u lenen bij de kampbeheerder. 
Meer informatie over het containerpark vindt u op de website: 
http://www.merksplas.be/product.aspx?id=36 
GFT: een put graven in het bos (dus NIET op de weide) is toegelaten.  Gelieve deze put 
met zorg te beheren en dicht te gooien bij vertrek. 
Restafval= te betalen fractie! 
Hiermee kunt u NIET terecht op het containerpark. Er staat een container van 1100 liter 
ter beschikking aan de ingang van het kampeerterrein. Gelieve afvalzakken steeds 
goed toe te binden. 

 
OMGEVING 
 

1. Houd bij het organiseren van activiteiten rekening met de rust en de privacy van de buurt en 
eventuele andere jeugdbewegingen.  

2. De naburige velden met teelten (maïs, gras) mogen niet betreden worden.  
3. Het terrein is omgeven door het Graafsbos. Er is een zomer speelzone:  

https://www.natuurenbos.be/spelen 
Respecteer de regels van het bos. Laat geen afval of merktekens achter.  

4. Nachtspel (na 22u) moet bij aankomst aan de kampbeheerder gemeld worden evenals aan de 
politie.  
 
 
 
 
 

http://www.merksplas.be/product.aspx?id=36
https://www.natuurenbos.be/spelen
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KAMPVUUR 
 

1. Er wordt één afsluitend kampvuur toegelaten mits de nodige voorzieningen worden getroffen 
(aanwezigheid van water en brandblusapparaten).  

2. Een grondvuur is verboden. Een ton of vuurbak wordt ter beschikking gesteld door de 
kampbeheerder. De ton of vuurbak dient leeggemaakt te zijn op het einde van het kamp.  

3. Er mag enkel zuiver onbehandeld hout gestookt worden, geen afvalhout met nagels (zoals 
paletten en dergelijke) of behandeld hout. 

4. Sprokkelhout en dood hout mogen uit het bos worden gehaald in samenspraak met de 
kampbeheerder. Het is verboden om bomen op stam om te kappen 

5. Bij fase oranje of rood is een vuur maken strikt verboden. 
Zie site: http://www.natuurenbos.be/nl-BE/domeinen/Crisiscommunicatie 
Bij plaatselijk droog weer of bij fase geel is vuur maken enkel toegelaten in samenspraak met 
de kampbeheerder. 

6. Voor de functionele kookvuren (tafelvuren) gelden dezelfde afspraken. 
 

OPRUIMING & SCHADE 
 

1. U bent zelfverantwoordelijk voor het schoonmaken van het jeugdverblijf/ kampeerterrein en zijn 
omgeving. Indien de kampbeheerder oordeelt dat dit niet naar behoren gebeurd is, wordt dit in 
rekening gebracht. 

2. Schade toegebracht aan het terrein of zijn omgeving wordt op de waarborgsom in mindering 
gebracht. Overschrijdt de schade de waarborgsom, dient het ontbrekende te worden bij 
betaald. 

 
 

http://www.natuurenbos.be/nl-BE/domeinen/Crisiscommunicatie

