
Informatie lokalen  
 
Lokaalgegevens 

o Adres: Stationsstraat 9A000, 9850 Landegem 
o Totale maximumcapaciteit: 35 personen 
o Bovenverdieping: 2 slaapruimtes (6m x 4m) + 1 polyvalente ruimte (12m x 4m) 
o Benedenverdieping: 1 slaapruimte (6m x 4m) + 1 keuken + 2 wc’s + 2 lavabo’s 
o Materiaal: kookgerief, kuisgerief (veegborstels en aftrekkers), tafels en banken, 1 blauwe 

vuilzak, 2 zwarte vuilzakken 

Opmerking: Op vrijdagavond lopen de leiding en onze oudere afdelingen rond aan de 
lokalen. Eén van beide toiletten wordt dan ook door hen gebruikt.  

 
Speelterreinen 

o Het terrein gelegen rond de lokalen 
o Het (openbaar) bos aan de overkant van de lokalen (gescheiden door een klein beekje) 
o Het (openbaar) grasveld aan de overkant van de lokalen (gescheiden door een klein beekje) 
o Het (openbaar) grasveld aan de sportzaal 
o Op en rond de inrit van de ondergrondse parking van onze buren wordt niet gespeeld! 

 
Prijsberekening 

o € 3,5 per persoon per overnachting 
o Minimumbedrag: € 80 per overnachting 
o Exclusief de kosten van elektriciteit, gas, water en afval  
o Waarborg: stort binnen de 10 dagen na ontvangst van het contract € 350 op  

BE46 3770 7088 7536 om kosten van eventuele schade te kunnen dekken. Indien er geen 
problemen zijn wordt de waarborg na het verblijf teruggestort op het hierboven ingevulde 
rekeningnummer. Indien er schade gerapporteerd wordt of afspraken niet nageleefd 
worden, zal de waarborg ingehouden worden.  

	  
Afspraken 

o De lokalen en speelterreinen zullen vanaf het moment van aankomst in nette en goede 
toestand zijn en ter beschikking van de groep gesteld worden. De lokalen en speelterreinen 
dienen dan ook in dezelfde staat achtergelaten te worden.  
 

o Schade zowel binnen als buiten dient met bij het vertrek te melden, zo niet wordt achteraf 
een bedrag van de waarborg ingehouden.  
 

o Er moet rekening gehouden met de nachtrust van de buren, na 22u geen lawaai meer 
buiten. Sluit zeker de ramen indien jullie binnen lawaai maken. De boete die hieruit kan 
voortvloeien wordt door de huurders betaald.  

 

o Het is verboden iets met duimspijkers of plakband op de deuren of buitenkant van het 
gebouw/houtwerk te hangen. Ook wordt er niets op getekend. 

 

o De kinderen worden afgezet in de Stationsstraat om opstoppingen te voorkomen. De leiding 
kan wel tijdelijk met maximum 2 auto’s tegelijk voor onze lokalen laden en lossen.   
 



 
o Afval sorteren is verplicht.  

– Pmd à blauwe zakken: plaatsen in ons ‘containerpark’ (onder het afdakje grenzend 
aan de niet-verhuurde lokalen) 

– Rest à zwarte zakken: plaatsen in de blauwe afvalcontainer 
– Glas: in de glasbol op 100m van onze lokalen: stap aan de lokalen naar beneden tot 

de beek, sla linksaf het padje in tot je op de weg uitkomt, sla dan rechtsaf (richting de 
vaart). Je komt vanzelf uit op de glascontainers.  
 

o De huurder is zelf verantwoordelijk voor eventuele schade, ongevallen en diefstal.  
 

o Bij klachten worden de lokalen ontruimd en de waarborg niet terugbetaald.  
 

o In en rond het gebouw wordt er NIET gerookt. De boete die hieruit kan voortvloeien 
(wetgeving die roken in de buurt van jeugdlokalen verbiedt) wordt door de huurders betaald. 
Indien toch nog sigarettenpeuken gevonden worden op het domein of indien wij zelf 
opmerken dat er binnen gerookt werd, wordt de volledige waarborg ingehouden. Roken 
kan enkel beneden aan het weggetje langs het beekje.  

 

o Op het terrein wordt geen vuur gemaakt.  
 

o Er worden geen putten gegraven op het terrein.  
 

o Het bos en de Kale (beekje) achter de lokalen zijn beiden wettelijk beschermde 
natuurgebieden en dienen gerespecteerd te worden.  

 

o De muur rond onze lokalen is beschermd. Bij schade wordt de waarborg onmiddellijk 
ingehouden.  

 

o Het niet-verhuurde gedeelte (oude lokalen, materiaalkot, ...) wordt NIET betreden.  
 

o In onze gemeente worden GEEN ruiltochten georganiseerd of zaken verkocht.  
 

o Onze (steek)karren worden NIET door de huurders gebruikt.  
 

o Bij verlies van de sleutel wordt 20 euro aangerekend.  
 
 


