
                   Huisafspraken De Hagaard Zelfkookgroepen 

Goeie en duidelijke afspraken zijn de sleutels voor een geslaagd verblijf in de Hagaard. Wij zorgen ervoor dat alles 
klaar staat en als jullie vooraf de huisregels verspreiden, wordt het gegarandeerd een prettige samenwerking. 

AANKOMST : Deelnemerslijst  en contactpersoon 

Bij aankomst  bezorg  je ons een deelnemerslijst met inbegrip van de begeleiding en met geboortejaar. Dit is 
noodzakelijk voor de Brandweer  en voor het doorgeven van de statistieken. Wij vragen ook een GSM-nummer van 
de verantwoordelijke zodat wij steeds contact kunnen opnemen .  De verantwoordelijke is op de hoogte van de 
leefregels en zorgt er ook voor dat de groep die zal naleven. De huisverantwoordelijke is altijd bereikbaar, ofwel in 
het gebouw, ofwel telefonisch op het nummer 02/310.40.48.  

Auto’s en Bussen 

Er worden geen auto’s geparkeerd op het terrein en rond het gebouw, ook niet van 
ouders. Je kan je wagen kwijt op de parking bovenaan  of aan de gemeentelijke 
begraafplaats (500m van De Hagaard). Je mag wel op het terrein voor in-uitladen. Gelieve 
niet over het grasveld te rijden! 

Respecteer de rijrichting (rechts van het gebouw naar beneden rijden) en de maximale 
snelheid van 10 km/u.  

BUSSEN rijden beter niet door de holle weg richting Hoeilaart. Ze kunnen parkeren en draaien op de parking . Het 
terrein noch de grasstroken zijn geschikt voor zwaar vervoer.   

DUURZAAM  

Wij proberen zo duurzaam mogelijk om te gaan met energie en we vragen van jullie hetzelfde: 

- Laat geen lichten onnodig branden (niet overal gaan de lichten automatisch uit!) 
- Laat geen kranen/water lopen  
- Sluit de deuren 
- Zet geen ramen open terwijl de verwarming brandt of de ventilatie aanstaat. Zet dan de verwarming  lager 
- Controleer regelmatig of de verwarming niet onnodig aanstaat in badkamers en slaapkamers 

Afval 

De Hagaard heeft een strikt sorteerbeleid in samenwerking met FostPlus. 

 Er zijn in alle kamers vuilbakjes voorzien voor rest- en PMDafval  
 Alle etensresten (ook vlees en gekookt voedsel) worden gerecycleerd voor Biodiesel in de kleine groen 

container 
 Op het einde van het verblijf dien je al de vuilbakken leeg te maken in de daartoe bestemde containers aan 

de achterkant van het gebouw  
 Papier en karton worden plat geplooid en in de papiercontainer gedeponeerd.  
  Klein gevaarlijk afval (verfresten, batterijen, …) neem je terug mee naar huis.  



 Glas en flessen die je zelf meebrengt, neem je ook terug mee 
 VOEDSEL is niet om mee te spelen. Voedselresten worden apart gesorteerd en later verwerkt tot biodiesel. 

SPELEN 

Het achterliggende bos is een officieel speelbos, maar ook een mooi stuk natuur.  Respect voor beplanting  is dus 
op zijn plaats. Het bos is bespeelbaar tussen 8u en 20u. Op het grasveld voor het gebouw en rondom het gebouw 
kan je naar hartenlust ravotten. Aan de fietsenstalling is er een kampvuurkring, maximale hoogte kampvuur = 50 cm. 
Houd steeds een emmer met water bij de hand als je vuur maakt. Bij droog weer kan de huisverantwoordelijke 
beslissen dat er geen kampvuur mag gemaakt worden.  

Matrassen, dekens, kussens, stoelen en tafels zijn GEEN speelmateriaal. Dekens en kussens blijven in de 
kamers, en worden aan het eind van het verblijf netjes in de kasten gelegd.  Stoelen en tafels met gekleurde 
poten mogen niet buiten het gebouw gebruikt worden. De groene Ikea-zetels mogen wel buiten maar zijn er om in 
te zitten, niet om kastelen mee te bouwen. Er zijn voldoende kampeertafels met dito banken om buiten te 
gebruiken. 

 

BRAND en Veiligheid 

Het gebouw is voorzien van branddetectoren , een brandalarm en compartimenterende branddeuren. Houdt steeds 
de gangdeuren dicht! Gebruik geen rookmachine! 

De huisverantwoordelijke krijgt onmiddellijk melding bij brandalarm.  

Bij brandalarm verzamelt iedereen onmiddellijk  aan het verzamelpunt aan de fietsenstalling.  

Sluit ook alle binnen- en buitendeuren zo verhinder je dat de brand zich van de ene naar de andere ruimte 
verspreidt. 

Bij vals alarm, veroorzaakt door een groep, het gebruiken van de waterslangen voor andere doeleinden dan brand 
of het leegspuiten van de brandblussers worden forfaitair € 150 euro voor de technische afhandeling en alle kosten 
die het misbruik hebben veroorzaakt aangerekend. 

BBQ-en is toegestaan, maar niet onder de houten luifels (risico op brand). De kampvuurkring ligt op het stuk 
terrein naast de fietsenstalling. Bij droog weer mag er geen kampvuur gemaakt worden. Er mogen ook geen andere 
vuren aangestoken worden noch op het terrein, noch in het bos. 

Theelichtjes mogen enkel gebruikt worden in glazen potjes en enkel in de polyvalente zaal, niet in kamers en 
werklokalen. 

 

Beddengoed 

Er zijn hoofdkussens en dekens. Die zijn in de prijs inbegrepen. Je brengt zelf lakens mee. Bij een slaapzak volstaan 
een onderlaken en een kussensloop. Met een deken zijn er twee lakens en een kussensloop nodig.  Indien je geen 
hoeslaken meehebt, dan rekenen we 2euro50 aan, voor een vergeten kussensloop betaal je 1euro. Als je voor de 
hele groep lakens wenst, laat je dit best 2 weken vooraf weten. 
Matrassen, dekens en kussens horen thuis in de kamers op de bedden of in de kastjes.  Bij vertrek worden de 
dekens samen met een kussen netjes in de rekken teruggelegd. Verlies van een deken of kussen wordt aangerekend. 



Huisdieren 

Huisdieren worden niet toegelaten.  

BUREN en OMGEVING 

Wij hebben respect voor  onze buren en de natuur . Voor 8 uur ’s morgens en na 22 uur ’s avonds is het 

buiten stil. Enkele tips hiervoor: 

- Sluit ramen en deuren, zo blijft het geluid binnen 
- Zware geluidsinstallaties zijn niet toegelaten buiten 
- Muziek maken/afspelen onder de luifels klinkt luider bij de buren dan op het terrein, houd daar rekening 

mee 
- Op zondagochtend houden we het graag stil tot 9u30 
- Let erop dat je rustig praat als je van en naar de parking gaat 

Roken 
Roken in de gebouwen is verboden.  Rokers mogen enkel buiten roken aan de rookpunten, te herkennen aan de 
asbakken. Peuken horen thuis in de asbakken. 

Slaapkamers 

Matrassen, hoofdkussens en dekens blijven op de bedden of in de kastjes in de slaapkamers.  Niet met schoenen op 
de bedden.  Vuile laarzen en schoenen laat je buiten onder de luifels staan. Aan de deuren zijn magnetische 
kaders voorzien  waartussen je een A4 met kamerverdeling kan klemmen (OPENEN AAN DE BOVENKANT). We 
vragen uitdrukkelijk om niets op de deuren te hangen, op de witte kunststofwanden kan dit wel met papiertape. 

 

 

Werkruimtes / Refter / Gangen 

Stoelen en tafels met gekleurde poten mogen niet naar buiten. Er zijn plooitafels en –banken en 
speelstoelen  voor buiten.  Haal het buitenmateriaal bij regen binnen of zet het onder de luifels. Draag zorg voor het 
materiaal. Schade wordt aangerekend. 

 Wil je iets ophangen? Gebruik papiertape. 

In de refters en polyvalente zaal hangen geluidswerende  panelen (witte vierkanten) tegen het plafond . Wil je iets 
ophangen daar , gebruik dan de oogvijzen. Schade aan deze panelen bedraagt 300euro/stuk. 

Maak er geen spel van om de elektronische ogen die de verlichting in de gangen regelen af te plakken en gebruik de 
kaders van de plafondtegels in de gangen niet om van alles aan op het hangen. Elke tegel die scheef zit na een 
verblijf of beschadigd is, zal worden aangerekend. 

Schade 

Merk je schade op, meld dat zo snel mogelijk zodat herstellen mogelijk is voordat de volgende groep aankomt. 
Schade veroorzaakt door de groep wordt aangerekend. 

LIFT 



De Hagaard is volledig aangepast aan mensen met beperkingen. De lift is uitsluitend gereserveerd voor deze 
doelgroep. Mits toestemming van de huisverantwoordelijke kan de lift gebruikt worden om materiaal van het ene 
niveau naar het andere te verplaatsen.  

GEBRUIK WERK-DAGLOKALEN 

Per 15 à 20 groepsleden wordt er 1 daglokaal ter beschikking gesteld. Elk lokaal heeft een eigen kleur. Elk lokaal 
beschikt over 15 stoelen in die kleur. De kampeertafels dienen als werktafels (te vinden in de grote berging, gang 
slaapkamers niv 0 of onder de luifels). Elk werklokaal heeft ook een papiermand, een borstel en vuilblik in de kleur 
van het lokaal. 

 

Onderhoud  tijdens het verblijf  en voor vertrek! 

Je laat het gebouw achter in de staat waarin je het betrok, netjes gepoetst en opgeruimd. 

In het POETSHOK vind je al het nodige materiaal . 

Reinig regelmatig werkruimtes en sanitair. WC-papier, afwasmiddel, vaatdoeken en handdoeken worden door de 
groep meegebracht. Haal spelmateriaal en buitenmeubilair binnen bij regen. 

De groep staat ook in voor het algemeen onderhoud van het gebouw tijdens het verblijf (vegen, water douche 
regelmatig wegtrekken, toiletten en sanitaire ruimtes dagelijks reinigen …).  

Op het einde van het verblijf worden alle vuilbakjes leeggemaakt en naar de containers gebracht.  Alle gebruikte 
ruimtes (keuken, kamers, werkruimtes, refter, gangen én sanitair) worden geveegd en gedweild. Bij afkoop 
eindpoets moeten alle ruimtes poetsklaar zijn. 

Al  het gebruikte materiaal van De Hagaard wordt terug gezet. 

Er zijn poetsfiches voorhanden! Denk eraan dat wie de dag nadien  aankomt het ook fijn zal vinden om in een proper 
gebouw te logeren, net zoals jullie. 

 

 

 

 

 

 

 

 


