
 
 

 

1 Leefregels De Eik 

 

 

De verantwoordelijke doet het onthaal en laat je de Eik zien. Hij maakt, eventueel samen met jou, de inventaris 

van zowel de keuken als van eventueel al aanwezige schade. Ook worden de standen van de energiemeters 

genoteerd. Wees attent bij je aankomst en meld zo snel mogelijk alle tekortkomingen. 

SCHADE 

➢ Schade of verlies worden achteraf verrekend aan de nieuwwaarde, vermeerderd met de nodige loonkost. Op 

het einde van je verblijf zal de resident de nodige controles uitvoeren en het verbruik berekenen. 

➢ Het beschrijven van de bedden en muren zullen extra in rekening gebracht worden. We hebben nieuwe bedden 

in ‘De Beuk’ en die willen we aan alle groepen onbeschreven kunnen aanbieden. Tarieven vind je in de lijst 

‘inventaris zelfkook’ (geldt ook voor volpension klanten)  

 

ROKEN 

➢ Roken is overal verboden, zowel in de gebouwen van de Kalei als in de omliggende bossen. Er zijn wel 

asbakken voorzien onder de luifel. 

 

MAALTIJDEN 

➢ Koos je de volpensionformule, dan is het evident dat maaltijden en drank afgenomen worden van de Kalei. 

➢ Je overlegt met de resident over de uren van de maaltijden en de eventuele speciale wensen en 

aanpassingen. Gelieve de afspraken na te komen. 

➢ Eten en drinken mag niet meegenomen worden naar de slaapkamers. 

➢ Het aantal personen en de aanpassingen voor het menu (vegetarisch, halal, allergieën etc.) moet je ten 

laatste 10 dagen voor het verblijf doorgeven zodat wij er nog rekening mee kunnen houden. 

 

HET DOMEIN 

➢ Er mogen geen gaten, greppels of putten gegraven worden in de weide en in het bos. 

➢ Het gebruik van een geluidsinstallatie kan aanleiding geven tot geluidshinder. Beperk dus de duur en het 

volume. 

➢ Parkeren doe je op de daarvoor voorziene plaatsen. Als die bezet zijn, kan het langs de kant van de weg. Let 

erop dat je wagen volledig van het asfalt af staat.  
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NACHTRUST 

➢ Wij vragen aan al onze groepen om de nachtrust te respecteren en het tussen 22:00 en 7:30 buiten stil te 

houden. Nachtspelen zijn niet toegelaten in de onmiddellijke omgeving van het domein. Neem 1km afstand en 

maak afspraken met de resident. 

 

BRANDVEILIGHEID 

➢ In de Kalei is er een centraal brandmeldsysteem. Een vals brandalarm veroorzaken kost je €25. 

➢ Blustoestellen, branddetectie en vluchtdeuren: gebruik ze enkel in geval van nood. 

 

AFVAL SORTEREN 

➢ Wat waar hoort, vind je op het bord boven de containers. Je betaalt per volle container gesorteerd afval. 

➢ Achteraf worden de containers gecontroleerd door de resident. Als er slecht gesorteerd is, wordt er een 

boete van €35 aangerekend. 

 

MET ZORG OMGAAN MET GEBOUW EN MATERIAAL 

➢ Meubilair en materiaal dat binnen staat, mag niet naar buiten. Dit geldt ook voor de tafels en stoelen. Er zijn 

buitentafels en -stoelen onder de luifel. 

➢ Matrassen, kussens, keukengerei etc. zijn geen spelmateriaal. Matrassen en kussens blijven op de bedden. 

➢ Ruwe spelen en balspelen gebeuren buiten. 

➢ Let op met verf en kaarsvet. Zet zeker geen theelichtjes op de grond. 

➢ Bruine tape, ducttape of andere straffe tape mag niet gebruikt worden. Alleen schildersplakband is 

toegelaten. 

➢ De witte schrijfborden in de daglokalen mogen enkel beschreven worden met whiteboardstiften, niet met 

alcoholstiften of gewone stiften! Schade of eventuele vervanging zal aangerekend worden. 

➢ Alle tape, touwtjes en andere bevestigingsmaterialen moeten bij het einde van het verblijf verwijderd worden, 

zowel binnen als buiten. 

➢ Er mag niet op het dak of in de goot gelopen worden. Op jouw vraag halen wij ballen e.d. naar beneden. 

➢ In het papierkot vond je een bolderkar (#86420) en een stootkar (#97531) 
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BEDDENGOED 

➢ Wij vragen om zelf beddengoed mee te brengen 

➢ Gebruik van een onderlaken en kussensloop is verplicht, ook bij een slaapzak. 

➢ Wie een deken wil, moet ook een bovenlaken meenemen. 

➢ Bij vergetelheid kan een laken gehuurd worden. 

 

WAT MOET JE ZELF MEEBRENGEN? 

➢ Elke groep: beddengoed en EHBO 

➢ Enkel in de zelfkookformule: 

o Keukenhanddoeken 

o Schoteldoeken 

o Schuursponsjes 

o Afwasmiddel 

o WC-papier 

o Zeep 

o Handdoeken voor lavabo’s 

o Schoonmaakdoekjes 

o Schoonmaakmiddel 

 

KAMPVUURREGLEMENT 

➢ De Kalei heft een goedkeuring van het Agentschap voor Natuur en Bos. Dat is echter niet voldoende om een 

kampvuur te mogen houden. 

➢ Spreek bij aankomst met de resident af wanneer je een kampvuur wil houden. 

➢ Bij een eventuele code oranje of rood mag er geen vuur gemaakt worden. Je kan dit zelf nakijken op 

www.natuurenbos.be/waarschuwingen  

➢ Als dat in orde is kan je hout sprokkelen. Vraag aan de resident waar dit mag. 

➢ Het kampvuur moet voldoen aan volgende regels: 

o Er mag enkel vuur gemaakt worden in de voorziene vuurkring op de grote weide 

o Het vuur mag niet hoger komen dan 2m. Dit gaat over de vlammen, niet over het hout. 

o Hou een tuinslang en/of voldoende emmers water bij de hand. 

o Er moet een brandblusapparaat bij het kampvuur staan en dat mag niet uit de gebouwen genomen 

worden. 

o Voor je de weide verlaat, moet het vuur volledig gedoofd zijn. Je mag het vuur nooit alleen laten. 

o De dag van het vertrek moet de kampvuurkring opgeruimd worden. Het overschot van het hout gaat 

terug het bos in, niet op de weide laten. 

http://www.natuurenbos.be/waarschuwingen
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AANWEZIGHEIDSLIJSTEN 

➢ Voor alle groepen: gelieve een week voor je verblijf een lijst met naam, adres en geboortedatum van alle 

aanwezigen door te sturen naar De Kalei (dekalei@chiro.be) en naar het plaatselijke politiekantoor t.a.v. 

Hubert Vranken. Tel: 089 79 09 00 Fax: 089 75 44 19 of e-mail: hubert.vranken@politie-maasland.be . 

EINDSCHOONMAAK 

➢ Alle groepen in zelfkook moeten de gebruikte gebouwen netjes en schoon achterlaten. 

➢ Alles op zijn plaats zetten volgens de infofiche die in elke ruimte hangt. 

➢ Vegen en de vuilbakjes leegmaken 

➢ Alle ruimtes en de vloer van de luifel moeten gedweild worden. 

➢ Kookvuren, koelkasten etc. moeten schoongemaakt worden en al het keukengerei moet schoon op de vaste 

plaats liggen. 

➢ Het sanitair (alle toiletten, douches en lavabo’s) moeten met water en schoonmaakmiddel schoongemaakt 

worden. 

 

HUISDIEREN 

➢ Huisdieren zijn uitdrukkelijk verboden. 

 

VERANTWOORDELIJKHEDEN 

➢ De resident is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken in de Kalei. 

➢ Alle kamers en lokalen blijven voor de resident toegankelijk tijdens je verblijf. 

➢ De verantwoordelijke van de groep zorgt ervoor dat iedereen op de hoogte is van de leefregels en dat ze 

nageleefd worden. 
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