
 

 

TEN BERG – DE STOBBE 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

 

 Gelieve het afgesproken uur van aankomst en vertrek te respecteren. 

 Bij aankomst dient men zich te melden op het kasteel, bij de huisverantwoordelijke. 

 Hou je strikt aan de voorwaarden van de brandbeveiliging, hygiëne en geluidshinder. 

 Het rookverbod geldt overal in het gebouw. 

 Verplaats geen bedden! Neem er in geen geval de matrassen van af! Hou iedere 

doorgang en uitgang vrij. 

 Respecteer het gebouw en de omgeving. Je bent zelf verantwoordelijk voor het 

schoonmaken en netjes houden van het huis en het materiaal. Sanitair en keuken 

moeten dagelijks grondig gepoetst worden.  

 Eindschoonmaak : 1.Ofwel poetst de groep zelf ‘nat en droog’ en betaalt niets extra. 

2. Ofwel laat de groep het gebouw veegschoon achter (= alle vuilnis weg en alles 

geveegd) en betaalt 2,5 euro per persoon (met een minimum van 125 euro).3 Ofwel 

poetsen wij alles ‘nat en droog’ en betaalt de groep 5 euro per persoon (met een 

minimum van 250 euro) 

 Plakband wordt enkel op hout of steen aangebracht, echter nooit op muren en 

deuren. In de deuren of op muren worden geen nagels, spijkers of nietjes 

aangebracht. Gebruik op witborden enkel droog-uitwisbare stiften. 

 Nachtspel (na 22 uur) is verboden. Avondstilte (vanaf 22 uur) is verplicht. 

 Iedereen is verplicht minstens een kussensloop en één laken mee te brengen en te 

gebruiken over de matrasovertrek, ook bij gebruik van een slaapzak. Dekbed kan 

gevraagd worden en overtrek kan eventueel gehuurd worden. 

 Handdoeken voor opschik en vaat, afwas- en schoonmaakproducten, klein 

keukenmateriaal en toiletpapier dient de groep zelf mee te brengen. 

 De kantelbare braadslede in de keuken mag niet geschuurd worden. Na het reinigen 

moet ze wel worden geölied. 

 Alle huisvuil, papier en pmd moet in de containers die zich naast het kasteel 

bevinden. Vuilzakken moeten door de groep zelf meegebracht worden. Glas sorteert 

men in de daarvoor bestemde tonnen naast de container. PMD-zakken worden ter 

plaatse gekocht. 

 Wees zuinig met water. Help ons het milieu te sparen en meld bvb lekkende kranen. 

 Hef tafels en stoelen op om ze te verplaatsen. Bij gebruik van klei, verf, gips, of 

eender welk ander creamateriaal, dient het materiaal volledig beschermd te worden 

en achteraf volledig proper gemaakt. 

 Heb respect voor de planten en dieren op het domein. Kampvuur en avondspel is 

mogelijk na overleg met de huisverantwoordelijke. 

 Huisdieren meebrengen is niet toegelaten. (Uitzondering voor hulphonden) 

 Vooraan het domein is er parkeergelegenheid voorzien. Er is enkel doorgang tot De 

Stobbe voor het laden en het lossen. Bussen rijden niet verder dan de parking. De 

maximumsnelheid op het domein is 10 km per uur. 


