Huisreglement: De 15 geboden van OOSTERBORG
1. Respecteer andermans gronden en bezittingen. Loop niet over bewerkte akkers of
teelgronden.
2. Ruim alle gebruikt spelmateriaal op, laat geen afval achter in de bossen, op het
domein, op straat.
Alleen huishoudelijk afval wordt gedeponeerd op de daartoe voorziene plaatsen.
3. Gebruik voor het aanbrengen van affiches e.d. enkel stukjes kleefband, en liefst de
prikborden. Verwijder alle aangebrachte zaken op het einde van de huurperiode.
4. De metalen kooi rond de gastank mag onder geen enkel voorwendsel worden
betreden. Maak nooit vuur in de buurt van de gastank.
5. Maak op een energiebewuste wijze gebruik van de verwarming. De gasrekening
kan snel oplopen.
6. Leg geen voorwerpen op de radiatoren, ga nooit op de radiatoren zitten of staan.
7. Er is een rookverbod in het gehele gebouw.
8. Het is verboden in de slaapzalen te spelen, op de bedden te lopen of te springen,
of bedden te verplaatsen. Matrassen en kussens blijven op de bedden en verlaten de
slaapzalen nooit.
9. Behandel en bereid uw voedsel op hygiënische wijze. Poets de keuken en de
toiletten regelmatig.
10. Gebruik het meubilair waarvoor het dient. ’s Nachts en bij vochtig weer wordt alle
meubilair binnengebracht.
11. Huisdieren zijn binnen in het gebouw niet toegelaten.
12. Kampvuur is niet toegelaten, vuurwerk evenmin. Er mag nooit een open vuur
gemaakt worden op het terrein of in de bossen.
13. Respecteer de nachtrust : bewaar de stilte na 22.00 uur, zowel in als buiten het
domein.
14. De resident heeft het recht op te treden
wangedrag.

tegen overmatig drankgebruik en

15. Indien er brand zou uitbreken:
= evacueer onmiddellijk het gebouw
= controleer of iedereen van de groep er is
= verwittig de resident en de brandweer
16. Wie het paviljoen na de huurperiode slecht of onvoldoende poetst, moet een
financiële vergoeding betalen.
Wie zich hier niet aan houdt, loopt het risico te worden weggezonden.

