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Verhuur Blokhut
kampregels
1.

De toegangspoort tot het voorterrein van de Blokhut en het naast de Blokhut gelegen speelterrein dienen altijd
vrij gehouden te worden voor de bereikbaarheid van de brandweer. Slagbomen dus vrij houden.

2.

De sleutel van de slagbomen op het speelveld en voorterrein zit in het sleutelkastje in de gang. Deze ALLEEN
gebruiken voor hulpdiensten (brandweer / ambulance) Gebruik van deze sleutel direct melden aan uw
contactpersoon.

3.

Parkeren uitsluitend aan de weg Boslaan-Zuid. Het parkeren van auto’s is niet toegestaan op het speelterrein
(grasveld) of op het voorterrein van de Blokhut.

4.

Auto’s, materiaal containers, vrachtwagens en bussen mogen niet op het voorterrein en speelterrein komen of
geplaatst worden (dus niet binnen de slagbomen.) Ook niet voor het laden en lossen van kampmateriaal of
boodschappen.

5.

De in en rond de Blokhut te houden activiteiten dienen zodanig te zijn, dat de omgeving er geen overlast van
heeft.

6.

Het naast de Blokhut gelegen speelterrein mag alleen gebruikt worden voor spelen. Er mag niet gekampeerd
worden.

7.

In de Blokhut geldt een algemeen rookverbod.

8.

Bij het verlaten van de Blokhut dienen alle ramen te worden gesloten en alle deuren te worden afgesloten (ook
de balken).

9.

De vuilnisbakken alleen gebruiken als er een vuilniszak in zit.
Op zelfdovende prullenbakken met vuilniszak moet de deksel zitten, dit i.v.m. de verzekering.
Alle kliko’s op dinsdagavond aan de straat zetten. Woensdagmorgen worden deze geleegd.
1 Kliko moet bij vertrek van de huurder leeg zijn en beide bij de voordeur onder het ´afdakje´ staan.
De groene container aan de weg mag bij vertrek tot de helft gevuld zijn (wel zo sympathiek voor de
volgende groep)
Vuilnis dat bij vertrek niet in de (halve) grote container kan, moet worden meegenomen. Het mag niet naast de
grote rolcontainer in vuilniszakken o.i.d. worden geplaatst. De verwijderingskosten door een erkend bedrijf zullen
minimaal in rekening worden gebracht.
Een erkend bedrijf dat vuil ophaalt is Baetsen Containers, 040-2054430. Zij halen alleen afval op als de huurder
een container besteld. De kosten zijn voor rekening huurder.

10. Men mag de daken niet betreden.
11. Het mee verhuurde meubilair mag bij regen niet buiten blijven staan. Het mee verhuurde meubilair dient aan het
einde van de verhuurperiode terug te worden gezet in de ruimte waar het vandaan is gehaald.
12. De tafelbladen mogen buiten gebruikt worden. Zij mogen niet nat worden (niet in de regen laten staan of op
afwassen).
13. Buiten mogen geen radio's of op een andere wijze versterkte muziek gebruikt worden. Indien binnen muziek
wordt gemaakt of afgespeeld mag dat buiten niet te horen zijn.
14. Er mogen geen platen en dergelijke opgehangen worden met punaises of spijkers. Ook mogen er geen stickers,
plakband of ducttape op ramen en deuren (zowel binnen als buiten) worden geplakt. Tevens mogen wanden en
deuren niet worden beschreven of bekrast. Eventuele herstelkosten worden in mindering gebracht van de borg.
15. Het pionier hout ligt afgesloten opgeslagen en is geen onderdeel van de verhuur.
16. Bij gebruik van een frituurpan mag dit in de Blokhut alleen een elektrische frituurpan zijn. Open vuur is in de
Blokhut niet toegestaan.
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17. Het omliggend terrein en het aangrenzend bosgebied dienen te worden schoongehouden (snoeppapier, plastic
bekertjes e.d.).
18. Het is verboden om bomen en struiken in het omliggend bosgebied te beschadigen of te kappen. Het is niet
toegestaan kuilen of gaten te graven. Daarnaast is het verboden om (afgezette). particuliere bosgebieden te
betreden.
19. Na 23.00 uur mogen er geen buitenactiviteiten plaatsvinden die overlast veroorzaken (bijv. spel, zingen,
schreeuwen).
20. Kampvuur uitsluitend in de kampvuurkuil achter de Blokhut. Het klein hakken/zagen van hout buiten de
kampvuurkuil, NIET op de zittingen of het podium

Het overtreden van deze regels leidt tot minimaal het inhouden
van de borg van € 350,00

Stichting Scouting Oud Best: verhuur@Scoutingbest.nl
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