
HUISHOUDELIJK REGLEMENT - BIVAK 
VERHUUR VAN CHIROHEEM VOOR MEERDERE DAGEN 

Martinus van Gurplaan 39 

3920 Lommel (Werkplaatsen) 

Tel: 0478 02 53 29 

 

PRIJS 

    

 Per nacht:    €150 

 Per extra tent:   €25 

 Meer dan 50 personen: €1,5 per persoon, per nacht 

 Container:   €100 

 Waarborg:   €500 (wordt terug gegeven, indien er geen schadegevallen zijn) 

 Energie en water:  niet in de prijs inbegrepen, afhankelijk van verbruik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Wanneer de huurder het huurcontract verbreekt, wordt de waarborg ingehouden; 

tenzij de hurende groep voor een andere verhuurder zorgt. 

 

AANKOMST EN VERTREK 
    

 Lokalen zijn ter beschikking vanaf 15.00u. 

Het vertrek van de groep is ten laatste om 14.00u. 

 Gelieve te bellen naar het nummer dat doorgegeven werd via mail, een half uur 

voor u aankomt. 

 Er zal een verantwoordelijke zijn bij uw aankomst en vertrek. 

 De verantwoordelijke controleert het gebouw samen met de huurder en neemt de 

meterstanden op. 

 U overhandigt, bij aankomst, aan de verantwoordelijke een 

deelnemerslijst in tweevoud (hierop staan: naam en adres van elk kind 

en het aantal deelnemers boven de 31 jaar). De lijst wordt ondertekend 

door de verantwoordelijke van de groep. 

 

 

Het contract is pas geldig wanneer men binnen de 14 dagen na ontvangen 

van de huurovereenkomst, de waarborg van €500,00 stort op onderstaand 

rekeningnummer: 

 

Vermelding:   Huurperiode + naam groep 

Rekeningnummer:  BE51 7755 9584 6062 

 

Bij aankomst betaalt men het aantal overnachtingen, container en evt. tenten. 
 

 

 



HET CHIROHEEM 
 

 INDELING 
 

 7 lokalen en 2 grote zalen (waarvan 1 eetzaal). 

 Volledig geïnstalleerde keuken met 3 gaspitten, gasfornuis, oven, 2 ijskasten, 

diepvries, grote bak om potten af te wassen en voorraadkasten. 

 3 meisjestoiletten, 1 jongenstoilet, 3 bidets (waarvan 1 voor kinderen) en drie 

douches. 

 Geen bedden voorzien. 

 
 ALGEMEEN 

 

 In het jeugdheem kunnen 50 personen slapen. 

 In de eetzaal kunnen 80 personen zitten om te eten. 

 Groepen met meer personen kunnen tenten zetten op het grasveld tussen de 

school en de parking (op het grasveld met de vlaggenmast). 

 Tafelmateriaal is beschikbaar, maar kan je best zelf meebrengen. 

 In de keuken is géén kookmateriaal. 

 In deuren, ramen, omlijstingen en plafond worden geen nagels of punaises 

aangebracht. 

 Er mag niet aan de gordijnen opgehangen worden. 

 Op geen enkele van de grasvelden mag je putten of greppels graven. 

 Poets dagelijks de keuken en het sanitair. 

 
 SPELMOGELIJKHEDEN 

 

 Grasveld met vlaggenmast (ook voor tenten) 

 Basketbalterrein  

 Voetbalveld (enkel wanneer er niet gevoetbald wordt, nooit plastiek op het 

plein gebruiken) 

 Bos op 500m afstand 

 Petanqueplein 

 

ALGEMEEN 

    

 Ons chiroheem staat enkel open voor jeugdverenigingen. 

 In de groep is er één hoofdverantwoordelijke die ervoor zorgt dat het 

huisreglement door de groep wordt nageleefd. 

 Er is steeds iemand in het gebouw die over een GSM beschikt. 

 Het niet naleven van het huisreglement heeft de door ons bepaalde sancties tot 

gevolg. 

 Schade aan gebouw, inboedel of andere worden gemeld. 

 Er geldt een algemene stilte tussen 22.00u en 08.00u. 

 ’s Nachts blijft er geen materiaal, stoelen of tafels buiten staan. 

 Afval moet in de daarvoor voorziene container. Sorteren hoeft niet (schud de zak 

leeg, zo kan er meer in). 

 Op 10 of 11 juli en op 21 juli (in de voormiddag) komt de eigen chirovereniging 

zijn bivakmateriaal ophalen. Zij maken hiervoor enkel gebruik van de parking 

achter het chiroheem. 

 Kampvuur is niet toegelaten, vuurkorven enkel op de steentjes. 

 



BRANDVEILIGHEID 
 

 Elk lokaal is voorzien van noodverlichting. 

 Totaal rookverbod in het gebouw van Chiro Jonathan. 

 Elk lokaal is voorzien van een rookdetector, wanneer er één melder wordt 

geactiveerd zullen de andere ook alarm geven. 

 De keuken en stookruimte hebben een hittemelder. 

 Op het gelijkvloers en op het verdiep is er ook een handmelder, deze wordt 

geactiveerd door op de knop te drukken. 

 Zorg dat kaarsen e.d. gedoofd zijn bij het slapen gaan. 

 Opendraaiende raam op eerste verdiep doet dienst als vluchtweg. Er is een 

touwladder voorzien aan het raam aan de zuidzijde van het gebouw.   

 Toegangswegen zijn steeds open en toegankelijk voor voertuigen van de 

brandweer.   

 Alle door- en uitgangen vrijhouden. 

 Vluchtwegen zijn steeds vrij en gemakkelijk bereikbaar. Binnendeur keuken 

staat open, buitendeur keuken is los.  

 Zet, indien niet meer nodig, de gaskranen dicht. 

 Zorg dat de deur van de stookplaats steeds dicht is. 

 Parkeer de wagens op de daarvoor voorziene plaats. 

 

ENERGIEVERBRUIK IN HET HEEM 
 

 Verbruik van water, elektriciteit en aardgas is niet in de verblijfsprijs inbegrepen. 

 Voor water, elektriciteit en aardgas wordt bij aankomst de meterstand genoteerd. 

 De container is een vaste prijs van €100. 

 Zorg dat bij het slapengaan: 

 alle licht uit is. 

 alle ramen en deuren gesloten zijn. 

 de verwarming afstaat (indien gebruikt). 

 

POETSEN BIJ VERTREK 
 

 Poetsmateriaal zelf meebrengen. 

 Plaats alle materiaal, tafels en stoelen terug binnen. 

 Buitenomgeving opruimen. 

 Alle lokalen grondig poetsen zodat het hygiënisch achterblijft. Er wordt geborsteld 

en gedweild in alle lokalen. WC’s en keuken worden extra gepoetst! 

 

OMGEVING 

    

 De school met speelplaats is verboden terrein. 

 In het Mariapark en op het kerkhof mag niet gespeeld worden. 

 Beklimmen van doelen op het voetbalveld en omheining is verboden, aangerichte                    

schade direct af te rekenen met KWB. 

 Zonder toestemming van ons kom je niet op plat dak van chiroheem en 

Parochiezaal. 

 Er kunnen feesten of andere festiviteiten doorgaan in de aangrenzende 

parochiezaal. 

 

 

Bij vragen of meldingen, bel Brecht Deblier: 

GSM: 0478 02 53 29 





 


