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Huisregels en kampreglementen clubgebouw en terrein Scouting Zierikzee
1. Aankomst en vertrek
• Ongeveer 1 week voor de aanvang van de activiteit geeft men de aankomsttijd door aan de verhuurder.
• Het verschuldigde kampgeld dient contant of op vergelijkbare wijze te worden voldaan, uiterlijk op de
dag voor het vertrek of in overleg met de verhuurder op een andere dag.
• De kampplaats en/of het clubhuis dient bij vertrek schoon en compleet achtergelaten te worden. Bij
nalatigheid worden er schoonmaakkosten in rekening gebracht. Deze kosten worden berekend per uur,
of per deel daarvan. Eventuele schade en vermissingen worden in rekening gebracht.
2. Clubgebouw en terrein
• Water en elektriciteit zijn binnen redelijke grenzen bij de prijs inbegrepen. Bij een meer dan redelijk
verbruik wordt het meerdere in rekening gebracht. Gas- en elektriciteitsverbruik wordt met meters
bepaald.
• Het is niet toegestaan om extra apparatuur, zoals koel-, vries- en verwarmingingsapparaten in of bij het
gebouw te plaatsen.
• Voor het plaatsen van tenten en pionierobjecten moet men zich houden aan de aanwijzingen van de
beheerder.
• Tussen 23.00 en 7.00 uur mag de nachtrust niet worden verstoord.
• Het gebruik van geluid- en beeldapparatuur is verboden. Het gebruik van aggregaten is niet
toegestaan.
• Bij het gebruik van de toiletten dient men verstopping van de afvoerleidingen te voorkomen.
• Damesverband en luiers moet men in de vuilnisemmer deponeren.
• De verhuurder is niet verantwoordelijk voor beschadiging of vermissing van groeps- en/of persoonlijke
eigendommen.
• In het clubgebouw is het verboden te roken.
• Respecteer de eigendommen van anderen.
3. Terreinbescherming
• Het is verboden in het terrein te graven, levend hout te kappen en/of de begroeiing te beschadigen.
• Het rijden op het terrein met voertuigen, anders dan een losse aanhangwagen, is verboden.
• Bij beschadiging van terrein of begroeiing kunnen de kosten voor het herstel in rekening worden
gebracht.
4. Vuur stoken en barbecueën
• Het maken van grondvuren op het terrein is verboden.
• De locatie van gemaakt vuur moet vrij van vuil, stookhout en as worden achtergelaten.
• Hout om te stoken dient de huurder zelf te verzorgen, zowel aanvoer als afvoer.
• Tafelvuren, vuurtjes in vuurtonnen (met onderstel) en barbecues zijn toegestaan, uitsluitend op een
open plaats die tenminste 2 meter rondom vrij is van bebouwing, tenten, bomen en struiken, waarbij er
voor moet worden zorg gedragen dat de grasmat niet verbrandt of verschroeit en niet wordt bevuild met
houtresten en as. De tafels, vuurtonnen en barbecues zijn zodanig opgesteld of uitgevoerd dat ze niet
eenvoudig kunnen omvallen of kunnen worden omgestoten.
• Bij elk vuur dienen emmer(s) water (tenminste 10 liter totaal) of (zelf meegebrachte) gekeurde
poederblussers als blusmiddel voor onmiddellijk gebruik klaar te staan.
• De as van tafelvuren, vuurtjes in vuurtonnen en barbecues moet worden gestort in de hiervoor
bestemde asrestenlocatie achter het clubhuis.
• Bij het niet opvolgen van deze regels kan een stookverbod worden opgelegd en kunnen de kosten voor
het herstel van schade in rekening worden gebracht.
5. Veiligheid
• Bij brand en ongevallen dient men volgens de instructies te handelen.
• Gebruik van EHBO-materiaal (uit het clubhuis) dient vermeld te worden aan de verhuurder, na gebruik
kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.
• Elke verhuurder dient bij overnachtingen EHBO-materiaal bij zich te hebben, afgestemd op de
groepsgrootte.
• Gas- en elektrische apparatuur moet voldoen aan de wettelijke bepalingen. Gasflessen mogen niet zijn
gevuld met LPG.
• Bij gastoestellen op propaan en butaan moet gebruik worden gemaakt van een goedgekeurde (d.w.z.
met opdruk NEN-EN 1763-1) en in goede staat verkerende slang, niet ouder dan 5 jaar.
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Er mag enkel geparkeerd worden in de parkeervakken op het parkeer terrein. De bestrating tussen
parkeerterrein en clubgebouw moeten altijd vrij worden gehouden van obstakels (zoals geparkeerde
auto’s, materiaal, enz.).
Toe- en uitgangen van het clubgebouw dienen ten alle tijden zowel binnen als buiten vrij gehouden te
worden van obstakels.

6. Afval
• Huishoudelijk en keukenafval dient in zakken in de vuilcontainer te worden gedeponeerd. De
vuilnisbakken kunnen voor zakken worden gebruikt en dienen leeg en schoon te worden teruggebracht.
• Glas, grof vuil en klein chemisch c.q. gevaarlijk afval kunnen niet in de vuilcontainer worden
gedeponeerd. Dit afval moet men zelf wegbrengen naar bijvoorbeeld de milieustraat of meenemen bij
vertrek.
• Blikken, dozen, pakken, e.d. dienen platgemaakt te worden als ze worden weggegooid.
7. Reservering, borgsom, wijziging in de aantallen en annulering.
• Bij een reservering wordt een aanbetaling als reserveringsgeld gevraagd, behalve als de activiteit
binnen een week na de verzenddatum van het contract plaats vindt. De regels voor reservering,
aanbetaling, wijziging in de periode en de aantallen deelnemers en annulering staan vermeld in het
contract.
8. Pionierhout
• Gebruik van pionierhout uit de container gebeurt in overleg met de verhuurder, voor gebruik van
pionierhout wordt geen vergoeding berekend.
• Het pionierhout mag niet worden bewerkt, zoals door hakken, zagen, boren, spijkeren en/of schroeven.
• Het gebruikte pionierhout dient na gebruik weer ordelijk te worden teruggelegd.
• Vermist en bewerkt pionierhout moet worden vergoed.

9. Zelf meenemen bij huur van het clubgebouw of terrein.
• Vuilniszakken
• Wc-papier
• Toiletzeep
• Handdoeken
• Afwasmiddel
• Hand- en theedoeken
• Reinigingsmiddelen voor de sanitaire voorzieningen

