
Huishoudelijk Reglement

1 Aankomst & vertrek 
• Juiste aantal deelnemers en uitzonderingen op voeding, inclusief tijdstippen, minstens 10 dagen voor 

aankomst doorgeven.
• Bij aankomst: aanmelden aan Het Kasteel.
• Wil aankomst- en vertrekuur respecteren.
• Deelnemerslijst met naam en geboortedatum dienen op voorhand overgemaakt te worden.
• De deurcode en / of sleutels ontvang je bij aankomst.
• Een lijst met namen van medewerkers Verloren Bos en belangrijke telefoonnumers (dokter,...) hangt uit.
• Iedereen die in Het Verloren Bos verblijft wordt geacht zorg te dragen voor het gebouw en de inrichting 

ervan.

2 Afval 
• Probeer afval zoveel mogelijk te vermijden (net zoals wij dat doen). Als je toch afval maakt, sorteer dit dan zo 

goed mogelijk zodat we dit kunnen recycleren. Zowel in Het Kasteel als in Het Koetshuis zijn er sorteerhoeken 
voorzien waar je met al je soorten afval naar toe kan. Vraag naar onze sorteerwijzer bij aankomst.

• Geen papier, peuken of afval op het domein.
• Er staan vuilnisbakken in het park.

3 Algemene lokalen
• Je kan vrij gebruik maken van de door ons aangewezen lokalen en ruimtes.

4 Bagage
• Kan binnen gebracht worden via hoofdingang. Nadien gebruik je de achteringang.
• Let op voor beschadiging van deuren en meubilair bij het versjouwen van de bagage.
• Geen tassen of valiezen laten "denderen" op de trap.

5 Bedden
• Stapelbedden mogen niet verplaatst worden. De bijzettenbedden wel.
• Geen nat goed op de bedden of ander meubilair. Er zijn droogrekken ter beschikking.

6 Beddengoed
• Gebruik van onderlaken en kussensloop is verplicht, ook bij gebruik van slaapzakken.
• Beddengoed en matrassen mogen niet op de grond gelegd worden. Ze worden ook niet als spelmateriaal of 

zitting gebruikt.

7 Bezoekers
• Bezoekers die niet op de deelnemerslijst voorkomen dienen zich steeds aan te melden.

8 Brand
• Er geldt in het ganse gebouw een algemeen rookverbod. Buiten staan er asbakken. Gooi geen brandende 

peuken weg.
• Kaarsen of andere brandverwekkende voorwerpen zijn niet toegelaten in het gebouw en in het park.
• Het gebouw is uitgerust met branddetectie.
• Het alarm en de brandblussers mogen enkel bij brand gebruikt worden.
• Stel je bij aankomst in kennis van de evacuatiemogelijkheden.
• De verzamelplaats bij brand is het grasveld tegenover Het Kasteel.
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9 Buitenterreinen
• Het ganse park mag als speelruimte gebruikt worden.
• Respecteer de bomen en de beplanting.
• Modder- of andere smurriespelen zijn verboden.
• Hou het terrein netjes.

10 Centrumverantwoordelijke
• Voor al je vragen, opmerkingen, bedenkingen... kan je steeds terecht bij de centrumverantwoordelijke. Hij is 

je contactpersoon en zal je alle nodige informatie en practische gegevens bezorgen bij aankomst.

11 Conciërge
• De conciërge wont op de tweede verdieping van Het Kasteel.
• Bij ernstige voorvallen kan je hen steeds, ook 's avonds, 's nachts of in de weekends, contacteren.

12 Dranken
• Eigen dranken kunnen in Het Verloren Bos niet verbuikt worden.
• Een drankenlijst met bijhorende prijzen hangt uit in de bar.
• Afrekenen dranken gebeurt bij voorkeur via de factuur.

13 EHBO 
• Als groep dien je zelf voldoende EHBO materiaal te voorzien.
• In noodgevallen beschikken wij over een elementaire EHBO koffer.
• Een lijst met belangrijke nummers hangt uit.

14 Energie 
• Energie kost vandaag veel geld. Wees dus spaarzaam.
• Geen ramen en deuren open als de verwarming aan staat.
• Draai de thermostatische kranen dicht als je ruimtes niet gebruikt.
• Kranen goed dicht draaien. Verspil geen water.

15 Evacuatiewegen
De evacuatiewegen (gangen naar de uitgang en nooduitgang) dienen  steeds vrij gehouden te worden.

16 Fietsenstalling
• Indien je fietsen meebrengt wijzen wij je graag een plaats aan waar je ze kan achterlaten.
• Er is wel geen afgesloten stalling mogelijk. Breng dus degelijke sloten mee.

17 Handdoeken
• Meebrengen of ter plaatse huren.
• Geen natte handdoeken of andere spullen drogen op meubilair, of door het raam. Er  zijn droogrekken.

18 Huisdieren
• Huisdieren zijn niet toegelaten.
• We maken een uitzondering voor hulp- of blindegeleidehonden.

19 Huistaken 
• Wees zorgzaam voor het gebouw en de inboedel. Wanneer je toch ergens een defect opmerkt, geef ons dit 

dan zo snel mogelijk door.
• Groepen zijn verantwoordelijk voor volgende taken: tafels afruimen en afkuisen, dekken voor de volgende 

maaltijd.
• Eigen bediening bij de maaltijd.
• Vegen van de eetruimte.
• Sorteer alles goed na de maaltijden. Ook de etensresten.
• Indien je deze taken niet zelf wenst te doen dan zorgen wij hier voor tegen een kleine meerprijs. Zie onze 

prijslijst.

20 Internet 
• Er is een klantencomputer in het EHBO / PC lokaal.
• Geen wijzigingen aanbrengen aan de configuratie van de computer.
• In het ganse gebouw is er draadloos internet.

21 Kamers
• Maak enkel gebruik van de je toegewezen kamers.
• Laat alle meubilair, beddegoed,... op de kamer.
• Respecteer de nachtrust van iedereen.
• Maak geen onnodig lawaai, vermijd "slaande" deuren.
• De ramen kunnen standaard enkel open in een "klikstand". Ze volledig openen kan op eigen riciso via een 

sleutel.
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22 Kampvuur
• Er is een afgesloten en overdekte kampvuurplaats naast Het Koetshuis.
• "Dood" hout kan gesprokkeld worden in het bos.
• Overtollig hout breng je terug naar de vindplaats.
• Geen kampvuur, kaarsen, fakkels,... in het park.

23 Lawaai
• Om de nachtrust van iedereen (deelnemers, conciërge, buurtbewoners) te respecteren vraagen wij stilte van 

22.00 tot 07.00 uur.
• Vermijd onnodig lawaai. Gebruik niet nodelos muziekinstallaties.

24 Maaltijden
• Je hebt een verblijf in volpension gereserveerd.
• De reguliere uren voor de maaltijden zijn: 8u30 - 12u30 - 18u00. Hiervan kan na afspraak vooraf worden van 

afgeweken.
• Maaltijden en eetgerei mogen niet buiten de eetzaal.
• De keuken is om hygiënische redenen niet toegankelijk. Gebruik de belknop om iemand te roepen.

25 Ophangen eigen matariaal 
• Er mag niet genageld, gespijkerd en geplakt worden op ramen, deuren en meubilair. Er zijn voldoende borden 

waarop dit wel kan. Wil je toch iets ophangen aan een muur, gebruik dan washi tape (ook verkrijgbaar bij de 
receptie)

• Bij het einde van het verblijf verwijder je alle aangebrachte wegwijzers, borden en gebruikte spelmateriaal, 
zowel binnen als buiten.

• Respecteer ook de bomen. (geen nagels e.d.)

26 Parkeren 
• Laden en lossen kan voor de deur.
• Maximum snelheid in het park: 20km/uur.
• Wagens kan je kwijt op de parking Aardeken, net naast het park.
• We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden bij beschadiging of diefstal.

27 Rookverbod 
• In het ganse gebouw geldt er een rookverbod.
• Peuken gooi je in de daarvoor voorziene asbakken.

28 Schade 
• Indien er iets stuk is gegaan of beschadigd is tijdens je verblijf stellen we het op prijs als je ons dit laat weten. 

We bekijken dan samen wat de beste oplossing is.

29 Schoenen - pantoffels
• Geen schoenen op de slaapverdieping.
• Wij stellen het op prijs als je in het gans gebouw pantoffels gebruikt.

30 Sleutels 
• De hoofdingangen van Het Kasteel zijn voorzien van een unieke cijfercode die je krijgt bij aankomst. In Het 

Koetshuis krijg je bij aankomst een sleutel die op alle deuren past.
• Sleutels van kamers, ramen kan je bekomen bij je aankomst.
• Vergeet niet om alle sleutels bij vertrek weer in te leveren.

31 Telefoon 
• Wij beschikken niet over een betaaltelefoon.

32 TV, DVD, video
• Niet knoeien met de aansluitingen.
• Leg afstandbedieningen steeds op hun oorspronkelijk plaats.

33 Veiligheid
• Omwille van de veiligheid kan je enkel na overleg eigen meegebrachte apparaten, verlichting of installaties 

gebruiken.

34 Verloren voorwerpen
• Blijven tot één maand na verblijf in ons bezit. Nadien schenken we alles weg.

3 / 4



35 Vertrek
• Ontruim de kamers voor 10.00 uur (op zondag in overleg).
• Tel kussens, kussenslopen en overtrekken bij vertrek. Het gebeurt regelmatig dat beddegoed in de reistas 

verdwijnt.
• Respecteer het afgesproken uur van vertrek.
• Donsdekens opplooien.
• Vuilbakken ledigen.
• Indien het gebouw zéér vuil wordt achtergelaten bij het vertrek zien wij ons genoodzaakt de extra 

poetskosten op de groep te verhalen.
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