HUISHOUDELIJK REGLEMENT
•

Het centrum omvat 4 chalets:
- P1: De korhoen (20 personen)
- P2: De Wulp (20 personen)
- P3: De grasmus (40 personen)
- P4: De bosuil (77 personen)

•

De bosuil kan ook gedeeltelijk afgehuurd worden: gelijkvloers, ingericht voor
mindervaliden (30 personen) en de bovenverdieping (39 personen) al dan niet met 2de
verdieping - speelzolder (8 personen).

•

De chalets omvatten een volledig ingerichte keuken, eetzaal, slaapzalen met
stapelbedden en sanitair.

•

Zelf mee te brengen: hoeslaken, dekens - laken/slaapzak en eventueel hoofdkussen,
keukenhanddoeken, toiletpapier, koffiefilters, afwasprodukt en schuurprodukt.

•

Op het speelterrein rond de chalets worden geen auto’s toegelaten. Er is een parking
voorzien ter hoogte van iedere chalet. De maximale snelheid op het terrein bedraagt
20km/uur.

•

Bij aankomst zal u de sleutel van de chalet overhandigd worden. Zorg dat u tijdig
aankomt. Kan door onvoorziene omstandigheden uw verblijf niet doorgaan of zal u later
aanwezig zijn dan het voorziene uur, laat dan tijdig en zo snel mogelijk iets weten.

•

Roken op het terrein en in de gebouwen is ten strengste verboden. Kampvuur kan
enkel in stookkorven EN mits toestemming van de verantwoordelijke. Deze
toestemming moet van tevoren worden aangevraagd.

•

Respecteer de rust en het terrein van de andere bezoekers.

•

Draag zorg voor de natuur en kap of verniel geen bomen en struiken.

•

Vanaf 22 uur is lawaai en muziek op het terrein verboden. Ook nachtspelen vallen
onder dit verbod.

•

De toegang tot het militair domein is verboden.

•

Voor een weekend betaalt u een voorschot gelijk aan de weekendprijs. Bij vertrek rest u
dan alleen nog de energie en de eventuele schade te betalen. Meld schade spontaan
aan de verantwoordelijke.

•

Als u de chalet niet schoon achterlaat, betaalt u daarvoor:
- 75,00 euro extra voor P1, P2, P4 zolder
- 140,00 euro extra voor P3, P4 onder, P4 boven

•

Werp bij uw vertrek de vuilniszakken in de afvalcontainer, glas in de glascontainer,
plastiek, brikverpakking en blik in de daarvoor voorziene zakken.

