
HUISHOUDELIJK REGLEMENT - WEEKEND 
VERHUUR VAN CHIROHEEM IN HET WEEKEND 

Martinus van Gurplaan 39 

3920 Lommel (Werkplaatsen) 

Tel: 0478 02 53 29  

 

AANKOMST EN VERTREK 

    

 Er zal een verantwoordelijke zijn bij uw aankomst en vertrek. 

 Gelieve te bellen naar het nummer 0491 46 08 10, ongeveer 10 min. voor u 

aankomt en 10 min. voor u wil vertrekken. 

 Er is géén vast aankomst – of vertrekuur, dit bepaalt u zelf. 

 

PRIJS 

    

Volledig pakket (2 grote zalen, douches, toiletten, keuken) 

Twee dagen (1 nacht) of drie dagen 

(2 nachten) 

€250 

Één dag (zonder overnachting) €125 

Deel van het gebouw 

Groot lokaal met keuken €60 per dag 

Groot lokaal met keuken (zonder gas) €30 per dag 

 
 De waarborg bedraagt €250 en wordt terug gegeven, indien er geen 

schadegevallen zijn. 

 Het totale bedrag (huur en waarborg) worden bij aankomst cash gegeven. 

 

ALGEMEEN 

    

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

 Chiro Jonathan heeft haar activiteiten op zaterdag tussen 13u00 en 17u00. 

 Tijdens deze uren maken onze kinderen ook gebruik van de toiletten. 

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

aangebracht. 

 Schade aan gebouw, inboedel of andere worden gemeld. 

 

ENERGIEVERBRUIK IN HET HEEM 
 

 Zorg dat bij vertrek: 

 alle licht uit is. 

 alle ramen en deuren gesloten zijn. 

 de verwarming afstaat (indien gebruikt). 

 

 



POETSEN BIJ VERTREK 
 

 Zélf poetsgerief meenemen! Er is géén poetsgerief voorhanden! 

 Plaats alle materiaal, tafels en stoelen terug binnen. 

 Buitenomgeving opruimen. 

 Benedenlokalen en bovenlokalen grondig poetsen met nat. 

 Toilet en keuken hygiënisch behandelen.  

 Vuilnis en keukenafval zelf meenemen. 

 

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. 

 

BRANDVEILIGHEID 
 

 Kampvuur is verboden. 

 Totaal rookverbod in het gebouw van Chiro Jonathan. 

 Maximum bezetting +/- 20 personen. 

 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. 

 De deur van de stookplaats is op slot. 

 Parkeer de wagens op de daarvoor voorziene plaats. 

 

Bij vragen of meldingen, bel Brecht Deblier: 

GSM: 0478 02 53 29 


