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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
1.  ALGEMENE RICHTLIJN: ORDE, VEILIGHEID EN RESPECT 
 De lokalen zijn van wezenlijk belang voor jeugdwerking van Chiro Heilig Hart & Chiro Sint Gummarus. Er wordt van iedere huurder verwacht dat zij 

hiervoor het nodige respect hebben.  Elke activiteit die getuigt van een gebrek aan respect voor deze lokalen is niet alleen ontoelaatbaar overeenkomstig 
het huishoudelijk reglement, maar eveneens een inbreuk op het huurcontract en de algemene voorwaarden en kan desgevallend aanleiding geven 
tot onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst en/of schadevergoeding. Dit recht tot onmiddellijke beëindiging komt uitsluitend toe aan 
de verhuurder.  

 De lokalen worden in hoofdzaak gebruikt voor jeugdwerking. De Chiroleden zijn overeenkomstige haar statuten de bevoorrechte gebruikers van de 
gebouwen. Dit wil zeggen dat de lokalen wekelij ks de thuis zijn voor kinderen. Logischerwijs is het niet toegelaten om enig 
veiligheidsvoorschrift, van welke aard dan ook, te overtreden, dan wel dat veiligheidsvoorzieningen beschadigd of oneigenlijk gebruikt worden. Een 
inbreuk op deze regel geeft de verhuurder overeenkomstig het huurcontract en de algemene voorwaarden steeds aanleiding tot schadevergoeding en/of 
onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst.  

 De lokalen worden steeds in dezelfde staat afgeleverd als bij de aanvang van de huurovereenkomst. Onderhavig reglement omvat de richtlijnen inzake de 
orde en het poetsen.  

 

2. GEBRUIK VAN DE LOKALEN 
 Elke huurder is steeds gehouden de lokalen te beheren zoals een normaal een zorgvuldig huisvader. Oneigenlijk gebruik kan steeds aanleiding geven tot 

schadevergoeding en/of onmiddellijke beëindiging van de huurovereenkomst.  
 Bij aankomst van de huurder bezorgt deze aan de verhuurverantwoordelijke of zijn afgevaardigde een lijst met daarop de namen, geboortedata en 

adressen van de personen die in de lokalen zullen verblijven.  
 Handdoeken voor de vaat, Wc-papier en afwasmiddel dient de huurder zelf te voorzien. Ander poetsmateriaal en producten zijn reeds aanwezig in de 

lokalen.  
 Behoudens deze algemene regels van gebruik en de algemene richtlijn zoals eerder in dit huisreglement vermeldt, zijn volgende situaties te allen tijde 

verboden in de lokalen:  
  
• Chiroleden te verhinderen gebruik te maken van de niet gehuurde lokalen, de koer en de toiletten.  
• Vuur maken in de gebouwen, net als op de koer. (Een barbecue is alleen toegestaan na aanvraag en goedkeuring.) 
• Te spelen of ander dan functioneel gebruik te maken van: de keuken, het toilet voor mindervalide personen, de trappen (zowel de brandtrap, de 

trappen naar platformen geïnstalleerd in lokalen, als de trap naar de eerste verdieping), de keuken, de toiletten, de douches, het ontspanningslokaal en 
het leidingslokaal.  

• Plakband aan te brengen op ramen, deuren of andere materialen deze sporen kunnen nalaten. Er worden nergens nagels, spijkers of nietjes 
aangebracht. 

De huurder is gehouden bij verplaatsing van tafels of stoelen deze op te tillen zonder dat er een contact met de vloer behouden blijft. 
 

3. MATERIAAL IN DE LOKALEN 
 Wanneer materiaal in de lokalen beschadigd wordt, zal de vervangingswaarde of de forfaitaire waarde voor bepaalde materialen, steeds terug te vinden 

op de website www.chirolier.be, worden aangerekend op de huurwaarborg.  
 

4.  BRANDVEILIGHEID 
 Overal op de terreinen is het verboden om te roken. De branddetectoren zijn zo ingesteld dat ze de kleinste rookontwikkeling detecteren. Het kleinste 

vuurtje, zoals een kaars is dus ook niet toegelaten in de gebouwen. Branddetectors ontkoppelen of uitschakelen is strikt verboden.  
 Parkeren met de auto op de koer is toegelaten maar auto’s mogen enkel langs de rechterkant, zo dicht mogelijk tegen elkaar en tegen het afdak staan. De 

poort en de toegang tot de gebouwen moeten te allen tijde vrijgelaten worden opdat de brandweer een vlotte interventie kan doen indien nodig.  
 Indien het brandalarm afgaat, dienen alle personen die zich in de lokalen bevinden zo snel mogelijk het gebouw te verlaten. Indien mogelijk doet de 

huurder er alles aan om het vuur te doven met de aanwezige brandblussers of vuurdeken. Indien nodig wordt de brandweer opgeroepen. Om het 
brandalarm af te zetten, dient contact opgenomen te worden met de verhuurverantwoordelijke die in persoon of via een afgevaardigde na controle van 
de lokalen het alarm zal komen uitzetten. 

 Het vuurdeken dat in de keuken aanwezig is, dient gebruikt te worden wanneer er sprake is van een brand in een frietketel of in een pot. Een vuurdeken 
hoeft niet nat gemaakt te worden! Dit wordt uit zijn houder getrokken en ontvouwd. Vervolgens wordt dit over de brandhaard gelegd.  

 De brandblussers zijn buiten aanwezig. Dit is duur materiaal en oneigenlijk gebruik ervan zal worden vergoed door de betaling van een volledig nieuw 
brandblusapparaat en, bij de minste beschadiging ervan, een nieuwe houder. Daarenboven wordt de waarborg volledig ingehouden ten voordele van de 
huurder, ongeacht de schade. De huurder vergewist zich van de dichtstbijzijnde locaties van brandblussers en maakt zich bekend met de instructies die 
erop staan vermeld.  
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5. KEUKEN 
 Al het materiaal dat in de keuken aanwezig is, staat op een exact voorziene plaats en is daar gelabeld in zijn hoeveelheden. Wanneer de keuken gebruikt 

wordt, ziet de huurder erop toe dat al het gebruikte keukenmateriaal terug op zijn plaats terecht komt. Indien er toch materiaal zou stuk gaan, dient de 
huurder de verhuurverantwoordelijke hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen.  

 De keuken is geen ruimte om te spelen. Er staan gevaarlijke toestellen en er is gas aanwezig dat enige voorzichtigheid vraagt. De huurder dient te allen 
tijde na te gaan of het gas goed is afgesloten na het gebruik van de gasvuren.  

 Na elk gebruik van de keuken, dient deze zorgvuldig gepoetst te worden. Hiervoor dient de daarvoor voorziene zeep te worden gebruikt voor alle 
oppervlakten, de afwas moet gebeuren met warm water en met voldoende afwasmiddel, de vloer wordt steeds geschuurd en gedweild.  

 

6.  TOILETTEN EN DOUCHES 
 Er zijn zowel jongens- als meisjestoiletten. Jongens begeven zich niet in de meisjestoiletten en visa versa.  De huurder is verantwoordelijk voor de goede 

hygiëne, staat en orde van de toiletten.  
 De wc’s, lavabo’s en urinoirs dienen uitgekuist te worden, de brillen aan boven - en onderzijde gereinigd met de daarvoor voorziene ontsmettende 

zeep, de wc-rollen dienen indien nodig aangevuld te worden, de vuilbakjes leeggemaakt, de vloer geschuurd met zeep en deze daarna goed te dweilen en 
droog te maken. Hetzelfde geldt voor de douches indien deze gebruikt zouden worden.  

 

7. ENERGIE EN WATERVERBRUIK 
 Water, gas en elektriciteit is niet gratis. Laat geen onnodige lichten branden, zorg dat de verwarming in de lokalen niet blijft aanstaan bij het verlaten van 

de lokalen, laat geen deuren onnodig openstaan, enzovoort... De huurder is ervan bewust dat alle verbruikskosten worden aangerekend.  
 

8. HYGIËNE 
 De lokalen dienen na iedere huurperiode gepoetst te worden. Hieronder staan de concrete richtlijnen die hiervoor gelden: 

• De grote zaal: dient na iedere huur grondig uitgekeerd te worden en nadien schoongemaakt te worden met water en zeep. Er moet goed en droog 
gedweild worden. De kuismachine die in de lokalen staat, mag nooit door huurders gebruikt worden.  

• De lokalen: ieder lokaal wordt na iedere huurperiode uitgekeerd en met water en zeep geschuurd en gedweild. 
• Toiletten: Na iedere verhuur dienen de toiletten grondig gepoetst te worden. De wc’s, lavabo’s en urinoirs dienen uitgekuist te worden, de brillen 

gereinigd met de daarvoor voorziene ontsmettende zeep, de wc-rollen dienen indien nodig aangevuld te worden, de vuilbakjes leeggemaakt, de vloer 
geschuurd met zeep en deze daarna te dweilen en droog te maken. 

• Keuken: Na elk gebruik van de keuken, dient deze zorgvuldig schoongemaakt te worden. De keuken is een plaats waar met eten wordt omgegaan en 
dus is een goede hygiëne heel belangrijk. Gebruik de daarvoor voorziene zeep voor de vuile oppervlakten, was af met warm water en voldoende 
afwasmiddel, schuur de vloer met zeep en trek en dweil deze tot slot goed af.  

• Douches: Dezelfde richtlijnen voor de wc’s zijn op de douches van toepassing. In het toilet voor mindervaliden staat poetsgereedschap en 
kuisproducten. Sommige van deze producten staan op een gelabelde plaats en zijn enkel te gebruiken voor specifieke doeleinden (bijvoorbeeld het 
ontsmettingsmiddel voor de toiletten).  

 

9.  AFVAL 
 De vuilbakjes die in de lokalen staan dienen na iedere verhuur leeggemaakt te worden. Breng de afval naar de centrale plaats en sorteer volgens de 

instructies die hier zijn aangegeven.  
 Het is niet de bedoeling dat afval waar dan ook blijft rondslingeren. Als er afval in de gebouwen blijft liggen is de huurder  hiervoor verantwoordelijk.  
 Alle afval (huisvuil, PMD, plastiek, papier, glas, olie en frituurvet,...) dient bij voorkeur door de huurder meegenomen te worden! 
 Vuilzakken kunnen op aanvraag en tegen vergoeding door de verhuurverantwoordelijke voorzien worden. De prijzen van deze zakken zijn terug te vinden 

op onze website www.chirolier.be. Deze zakken, wanneer niet meegenomen door de huurders, worden door de Lierse stadsdienst opgehaald of door 
de verhuurder naarhet containerpark gebracht. 

 

10. AFSLUITENDE CONTROLE 
 Elke persoon gemandateerd door de VZW controleert na iedere verhuur of alle regels van het huisreglement zijn nageleefd. Deze persoon doet een ronde 

van alle lokalen en ziet alles grondig na. Hij let speciaal op het al dan niet blijven opstaan van verwarming, lichten, het openstaan van gasvuren en of de 
gebouwen goed gepoetst zijn. Wanneer onregelmatigheden of onvoldoendes worden ontdekt, zullen de huurders de lokalen niet verlaten tot deze zijn 
gerectificeerd.  

 Schade aan materiaal of infrastructuur wordt via deze afsluitende controle ook vastgesteld en opgemaakt in een daarvoor voorzien document.  De 
huurder heeft het recht deze controle mee te observeren. Zijn weigering hieraan deel te nemen of het uitblijven van de intent ie, zorgen er niet voor 
dat dit document niet aan hem tegenwerpelijk is.  

 

CONTACTGEGEVENS:  
Verantwoordelijke Verhuur:  
Algemeen noodnummer brandweer/ambulance: 112 
Politie, Noodoproepen: 101 


