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2387 Baarle-Hertog

HUISHOUDELIJK  REGLEMENT  JEUGLOKAAL  ’t
SONNEVELD
KLJ Zondereigen is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal en
vandalisme. 

Bij niet naleving van dit huishoudelijk reglement zal KLJ Zondereigen de gepaste
maatregelen nemen. 

De  huurders  en  gebruikers  van  het  lokaal  dienen  zich  te  houden  aan  alle
onderrichtingen opgelegd door KLJ Zondereigen : 

1. Er mag enkel  geslapen worden in de daarvoor  voorziene lokalen,  zoals
aangeduid  op  de  grondplannen  in  bijlage.  Het  overnachten  in  andere
ruimtes is uitdrukkelijk verboden in het kader van de brandpreventie. 

2. De slaapzaal op het gelijkvloers is toegestaan voor 12 personen. Indien de
eetruimte  op  het  terrein  buiten  kan  gerealiseerd  worden  (bv  bij  mooi
weer), is het toegestaan om de slaapzaal op het gelijkvloers uit te breiden
tot maximum 24 personen.

3. De slaapzaal op de verdieping is toegestaan voor max. 16 personen.
4. De op de vloer aangeduide evacuatiewegen dienen steeds vrijgehouden te

worden  en  mogen  op  geen  enkel  moment  versperd  worden  door
materialen, bedden, koffers , bagage,.. 

5. Het is verboden om zich toegang te verschaffen tot een aantal lokalen,
zoals aangeduid op de grondplannen in bijlage. 

6. Het  is  verboden  om  binnen  te  roken.  Sigarettenpeuken  moeten  in  de
daarvoor voorziene asbak tegen de gevel gedeponeerd worden. Bij gebruik
van de asbak, moet deze tijdig leeggemaakt en gekuist worden. 

7. Drugs wordt niet getolereerd. 
8. Dieren zijn niet toegelaten. 
9. De douches mogen niet gebruikt worden om kleren, schoenen ,...  af  te

spoelen of te wassen.
10.De keuken wordt proper achtergelaten, alles op zijn plaats (zoals u het

gevonden hebt) 
11.Niet enkel de binnenkant van het gebouw dient proper achtergelaten te

worden, ook de buitenkant en het buitenterrein. Er mag geen vuiligheid en
afval achtergelaten worden rondom het gebouw. 

12.Het voetbalveld mag gebruikt worden voor spelletjes te spelen. Men moet
echter oppassen dat er geen beschadigingen kunnen gebeuren aan het
veld (putten etc.). Dit wordt uiterst serieus genomen. 

13.Tenten mogen enkel geplaatst worden op het grasveld tussen de straat en
het gebouw. Niet op de autoparking of op het voetbalveld. 

14.De deuren en uitgangen van het gebouw dienen steeds vrijgehouden te
worden om een vlotte evacuatie toe te laten. 

15.Afval moet gesorteerd worden en buiten het lokaal gestockeerd worden:
a. Restafval in de zwarte zakken 
b. PMD in de daarvoor blauwe zakken 
c. Glas in de daarvoor voorziene bak 
d. Groente-, fruit- en tuinafval in de compostbak
e. Karton en papier apart 



16.Na  22u00  geen  nachtlawaai  meer.  We  hebben  respect  voor  de
buurtbewoners. 

17.Het is verboden om gasflessen in en rond het gebouw te stockeren of te
bewaren.

18.De tafels en stoelen mogen nooit ’s nachts buitenstaan en zeker niet in de
regen. Als dit toch gebeurt is de kans groot dat er onherstelbare schade
aan toegebracht wordt. 

19.Vernielingen  of  diefstal  worden  onmiddellijk  gemeld  aan  de  bevoegde
instanties.

20.Het gebruik van duimspijkers en plakband op muren, deuren , ramen en
beglazing is niet toegestaan. 

21.Er mag in geen enkel geval open vuur gemaakt worden of een kampvuur
gehouden  worden.  Dit  is  strikt  verboden  in  het  kader  van  de
brandveiligheid. 

22.Het is verboden om de zich toegang te verschaffen tot de ruimtes voorzien
voor elektriciteit, gas, water en verwarming. 

23.Bij  een  calamiteit  of  schade  dient  de  verantwoordelijke  van  KLJ
Zondereigen  onmiddellijk verwittigd  te  worden.  De  gegevens  van  deze
verantwoordelijke staan vermeld in de huurovereenkomst. 

24.Het gebruik is uitgerust met een brandmeldcentrale. Het is verboden om
deze centrale te bedienen of de brandmeldknoppen in te drukken, tenzij bij
waarneming van brand of rook uiteraard. 

25.De branddeuren dienen steeds dichtgehouden te worden. 
26.Bij  brandalarm dienen onmiddellijk de instructies bij  brand en evacuatie

uitgevoerd te worden, zoals deze in de verschillende lokalen opgehangen
zijn. Het wordt aangeraden om deze instructies op voorhand reeds eens te
lezen.  

Dit  zijn  enkele  richtlijnen  waar  de  huurders  en  gebruikers  zich  aan  moeten
houden. Voor verdere informatie kan u steeds bij de verantwoordelijken van KLJ
Zondereigen terecht. 


