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Huurregels

Er zijn drie categorieën huurders (zie ook prijzentabel) : A) Erkende jeugdverenigingen,
B) Niet erkende jongerengroepen, C) Volwassenen en andere groepen.
Groepen uit de cat. B en C kunnen 12 maanden vooraf boeken, groepen uit cat. A 18 maanden.
Er zijn max. 42 slaapplaatsen binnen. Er kan ook buiten geslapen worden, maar het algemeen totaal
slapenden mag de 65 NIET overschrijden.
De verhuring is pas definitief na ontvangst en goedkeuring door de verhuurverantwoordelijke (adres
hieronder) van het ingevulde reservatieformulier en het storten van een borgsom ten bedrage van 150 € voor
losse dagen en weekends, of 500 € voor kampen.
De volledig ingevulde lijst der verblijfhouders moet voor het verblijf aan de verhuurverantwoordelijke bezorgd
worden..
Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, moeten vertrekkende groepen de kampplaats om 14
uur verlaten hebben, en worden aankomende groepen niet vóór 17 uur toegelaten.
Elke deelnemer wordt ertoe verplicht zelf een kussensloop en bedovertrek mee te brengen.
Gas-, water- en elektriciteitsverbruik tijdens het verblijf worden nauwkeurig opgetekend en na afloop
aangerekend volgens meterstand. Afval sorteren is verplicht. Alleen huishoudelijke afval mag in de container
gedeponeerd worden. Het verwerken ervan is ten laste van de huurder, en wordt aangerekend volgens
kostprijs. Na afloop van het verblijf worden de gebruikte lokalen door de huurder gepoetst. Indien extra
poetswerk dient verricht zal dit worden aangerekend aan de klant.
De betalingen dienen als volgt verricht te worden ten gunste van het Beschermcomité Oosterborg vzw. te
Wilrijk, waarvan hieronder adres en rekeningnummer.
Borgsom: bij reservatie
Huurprijs: ten laatste 2 weken voor aanvang van de verblijfsperiode.
Energiekosten, kosten voor afvalverwerking en eventuele bijkomende kosten:
worden verrekend met de borgsom na het verblijf
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