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TIP Hou bij de reservatie van het domein rekening in je planning met de voorbereiding en opruim.  

De sleuteldrager opent en sluit de deuren op de aangegeven uren van je reservatie. 

 
 

Reserveer het domein via het bijgevoegde ‘Aanvraagformulier Ter beschikkingstelling van lokalen aan derden’ 
 
 

Meer informatie over De Leerexpert Peerdsbos: www.leerexpert.be/peerdsbos.  
 
 
*Dit document is een samenvatting op maat van Peerdsbos van het Retributiereglement 2016-2020 en de Gebruikersafspraken. De 
integrale documenten, steeds van toepassing, vind je op https://www.stedelijkonderwijs.be/contact/lokaalverhuur  

https://www.stedelijkonderwijs.be/sites/default/files/bestand/aanvraagformulier_2016.pdf
http://www.leerexpert.be/peerdsbos


 

 

 

1. Vóór je activiteit plaatsvindt 
 

1.1 Speelmateriaal 
 
Belangrijk om weten: je huurt de locatie zonder ‘los’ speelmateriaal zoals go-carts, fietsen en ballen.  
 

1.2 Tafels en stoelen 
 
De tafels en stoelen die binnen staan, gebruik je enkel binnen.  
Voor buiten kan je gebruik maken van 15 biertafels voor telkens 8 personen en 100 plooistoelen.  
 

1.3 EHBO en hygiëne 
 

 Breng zelf EHBO-materiaal mee. 

 Breng je eigen toiletpapier mee. 

 De afwasmachine gebruik je niet. Breng zelf mee: 
o handdoeken (ook voor in de toiletten) 
o vaatdoeken 
o afwaszeep  
o toiletpapier 

 

1.4 Vuur en rook 
 
Roken in de gebouwen is altijd verboden. 
Op weekdagen is roken binnen de muren van het domein in openlucht verboden tussen 6:30 uur en 18:30 uur. 
Een vuur maken of kaarsen branden is niet toegelaten. 
Barbecue gepland? Lees dan zeker de bijkomende voorwaarden. 
        

Bijkomende voorwaarden barbecue 

 Geef het aantal volwassenen en aantal kinderen door. 

 Als er kinderen aanwezig zijn, scheid je de bakzone af met 
stevige omheining. 

 De bakzone bevindt zich minstens 2 meter van elk gebouw. 

 In de bakzone bevindt zich ten allen tijde minstens 1 
blustoestel, een branddeken en een volle emmer water. 

 De ‘bakkers’ drinken geen alcohol. 

 Je gebruikt geen brandversnellers zoals benzine of methanol. 

1.5 Afval en opruim 
 

 Breng vuilzakken mee  
o voor binnen: 120 liter 
o voor buiten: 240 liter 

 

1.6 Verzekering 
 
Je bent verplicht een verzekering af te sluiten tegen o.a. brand. Je verklaart op het aanvraagformulier zelf 
verzekerd te zijn voor het omschreven risico of je kan je aansluiten bij de polis van het AG SO. In dat geval zal het 
verschuldigde bedrag voor de verzekering bij de gebruiksvergoeding worden aangerekend. 
 

  



 

 

2. Tijdens het gebruik van de locatie 
 

2.1 Afval 
 
 Hang je vuilzakken in de vuilbakken waar je gebruik van gaat maken of gebruik de vuilzak die erin hangt en 

hang na gebruik een lege vuilzak terug.  

 Gebruik buiten enkel de lichtblauwe vuilcontainers. 

 Je scheidt enkel papier/karton en glas van al het andere afval (=restafval). 

 Zie 3.1 voor het opruimen van het afval. 
 

2.2 Lokalen en gangen 
 

 Gebruik het meubilair dat binnen staat, niet buiten. Het is hiervoor NIET geschikt. 
 De plooistoelen voor buiten liggen in een kar in de inkomhal. 

 De tafels voor buiten staan in een hokje, als je buiten onder de luifel komt, aan de rechterkant.  
 

2.3 Keuken 
 

 Volgende toestellen gebruik je niet: 
o friteuses 
o kookketels 
o afwasmachine 
o ovens 

 Glazen, borden, bestek, potten en kannen mag je gebruiken, als je alles afgewassen terug op de plaats zet 
waar het stond. Bij het niet naleven van deze afspraak wordt er een bedrag van de waarborg ingehouden. 
 

2.4 Algemeen 
 

 Toon a.u.b. respect voor AL het materiaal. 

 Beperk geluidsoverlast in het bos, zet bijvoorbeeld je muziek niet te hard. 

 
 

3. Bij het verlaten van de locatie 
 

3.1 Afval 
 

 Deponeer je afval in de afvalcontainers op de personeelsparking (rechts als je voor de hoofdingang staat): 
o Papier/karton in de blauwe container 
o Restafval in de grijs/groene container 

 Neem glas voor de glascontainer mee naar huis. 
 

3.2 Lokalen en gangen 
 

 Laat alle gebruikte lokalen netjes en proper achter en in de opstelling zoals ze zich bevonden. 

 Borstel, veger en veegblik bevinden zich in de poetskast voor bezoekers (refter 1). 
 

3.3 Sanitair 
 

 Laat de toiletten proper achter. 
 



 

 

3.4 Keuken 
 
De Leerexpert Peerdsbos is een vestigingsplaats van verschillende scholen en staat onder streng toezicht van het 
FAVV (Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen).  
 

 Reinig de keuken grondig met nat. 
 Het gebruik van de vaatwasmachine is verboden. 

 Het gebruik van koelcel 3 is verboden. 

 Ruim de vaat op en berg het materiaal op de juiste plaats op. 

 Laat geen etens- en of drankresten achter, ook niet in de koelcel.   

 Laat gebruikte vuren proper achter. 
 Laat potten, pannen, bestek, borden en glazen proper en op de juiste plaats achter. 

 

3.5 Algemeen 
 
 Doof alle lichten. 

 Sluit ramen en deuren. 

 Schakel de verwarming uit. 

 Is er materiaal stuk, laat het ons én de sleuteldrager weten.  

 

4. Prijs 
 

4.1 Prijscategorieën 
 

Voor het eerste dagdeel van 4 uur: 200 euro.  
Voor elk extra dagdeel vermeerder je dat bedrag met 50 euro. 

 

4.2 Woensdagnamiddag (niet tijdens schoolvakanties) 
 
Het huren van de locatie op woensdag tussen 13 en 17 uur kost 50 euro. 
De mogelijkheid bestaat dat er gelijktijdig een ander feestje plaatsvindt. 

 

4.3 Waarborg 
 
De waarborgsom bedraagt 50% van het retributiebedrag met een minimum van 250 euro en een 
maximum van 500 euro. Deze waarborg zal aangesproken worden wanneer er schade of vervuiling 
aan het gebouw, materiaal of meubilair ontstaan is als gevolg van onzorgvuldig gebruik of het niet 
nakomen van vastgelegde afspraken door de aanvrager. 
 


