
    

 

WIJ POETSEN NA UW VERBLIJF IN ZELFKOOK TEGEN BETALING 

Welkom en fijn verblijf ! 

 

- Alle lokalen dienen uitgeborsteld te worden 

- Alle tafels en stoelen dienen met een vochtige doek grondig zuiver gemaakt te worden 

De materialen(tafels, stoelen e.a) mogen niet van binnen naar buiten gebracht worden. 

- Alle buitentafels/banken/stoelen dienen na gebruik te worden zuivergemaakt met warm water- hier kan product gebruikt 

worden  

- De vloer van de luifel dient geborsteld te worden 

- De tafels dienen in ieder lokaal teruggeplaatst te worden volgens het plannetje aanwezig in elk lokaal 

- De stoelen dienen op de juiste manier op de tafels geplaatst te worden 

- Het schoolbord (onder de luifel) dient met water afgeveegd te worden, alle white boards dienen zuiver te zijn. 

- Het afval dient in zakken aan de moloks (grote containers) geplaatst te worden.  

- De GFT containers dienen aan de moloks geplaatst te worden. 

- De keukentoestellen dienen met warm water zuiver gemaakt te worden. (Let wel: extra €35 per vuil toestel!) 

- Ook in de keuken dient alles mooi teruggeplaatst te worden. 

- Alles dient mooi en op de juiste plaats teruggeplaatst te worden (Let wel: €50 extra bij de poets gerekend als dit niet 

gebeurd) 

- De kookpotten dienen volledig zuiver te zijn. (Let wel: extra €35 per vuile kookpot bij de poets gerekend) 

- In de afwaskeuken dient alles teruggeplaatst te worden volgens het plannetje en de aantallen (Indien niet: extra €50 bij 

de poets gerekend) 

- De toiletten dienen eveneens uitgeborsteld te worden 

 

Kostprijs poetsen: 

*€242 voor EIK-A 

*€242 voor EIK-B 

*€242 voor EIK-C 

Extra aanrekeningen: 

*€35 per vuil toestel extra bij de poets 

*€35 per vuile kookpot/kookpan extra bij de poets 

*€50 indien in de keuken niet alles teruggeplaatst wordt zoals wij verwachten 

*€50 indien in de afwaskeuken niet alles teruggeplaatst wordt zoals het plannetje en de rekken aangeven  

Een gewaarschuwde groep is er twee waard, maar zo ver willen we niet gaan        

 

Enkele hot items: 

→De eetzaal kan/mag nooit als fuifzaal gebruikt worden. 

→Als er meerdere groepen zijn respecteren we ook de nachtrust en de avondklok vanaf 23 uur 

→Op het terrein wordt niet gerookt. U kan peukenpotten plaatsen aan de poort tussen blok EIK-A en EIK-C 

→C-blok: het beschrijven van bedden of muren wordt financieel beboet met de som van €75 per plank/graffitie (ook op 

muren) 

→Vuur maken op het terrein in welke vorm ook kan enkel na afspraak met de huisverantwoordelijke of diens vervanger. 

→Brandalarm afzetten kan in de gang achter de keuken (via de buitendeur naast de keukendeur: “Herstart Systeem” 

(altijd 089755283 verwittigen!) 

➔ Tot slot : lees de huisregels goed na, als er vragen zijn stel ze aan de huisverantwoordelijke of diens vervanger! 

➔ Goede afspraken maken goede vrienden 

➔ Geen materialen van binnen naar buiten !  


