
 

 

 

 

VERHUUR CHALET ROSE ~ REGLEMENT 

 
 

IK Ondertekenende………………………………………………………………………………….……, 

huurt de Chalet Rose op ……………………………………………………..…………………….……, 

en bevestig het reglement te zullen naleven  : 

 
Artikel 1 Uren van bezetting : 10u00 – 23u00 (op zondag van  10u  tot 20u). 

     Het is verboden buiten deze uren de Chalet Rose te betreden. 

Artikel 2  Muziek is toegestaan (binnenin het gebouw met gesloten ramen). Er dient rekening gehouden 

te worden met de rust van de buren, die zich in de onmiddellijke nabijheid bevinden 

(bezettingen van maandag to donderdag : muziek verboden na 20u). 

Artikel 3 Maximum capaciteit : 30 personen. 

Artikel 4  Het is verboden met een auto het park in te rijden. 

Artikel 5 Het is verboden te roken in de Chalet Rose. 
Artikel 6 Gedurende de volledige bezetting, mag de deur niet met de sleutel afgesloten worden. Deze 

deur  dient immers ook als enige nooduitgang. De brandblusser moet steeds zichtbaar blijven. 

Artikel 7 Er mogen geen veranderingen aangebracht worden aan de bestaande elektrische installatie. 

Elke tijdelijke installatie moet nagekeken worden voor het begin van de feestelijkheden. 

Artikel 8 Het is verboden brandbare materialen te gebruiken als decoratie (papier, karton, , …). De 

verantwoordelijke controleert het gebouw een kwartier na het vertrek van de gasten om 

mogelijke brandhaarden  te voorkomen. 

Artikel 9 Het gebouw dient gereinigd (met eigen materiaal) te worden en de tafels en stoelen dienen 

gestapeld te worden. Dit vergemakkelijkt het werk van de kuisploeg die de vloer met water zal 

schuren. Alles wat u heeft meegebracht dient verwijderd te worden (decoratie, voedsel, 

vuilniszakken, …)  
Artikel 10 Laat de ijskast aanstaan en hou de deur van de ijskast gesloten. De centrale elektriciteit mag 

niet afgesloten  worden. 

Artikel 11 Gedurende de koudere seizoenen, wanneer de verwarming opstaat : de verwarming NIET 

afsluiten, laat de thermostaat staan op stand “twee”. 

Artikel 12 Afsluiten en afgrendelen van de deur en alle ramen bij vertrek. 

Artikel 13   Vuilniszakken dienen in de container aan de ingang van het park gegooid te worden. 

 

 

 

Enkele nuttige tips 

 

 Niet vergeten te voorzien: wc papier, zeep, handdoeken, vuilniszakken, … + kuisprodukten voor het 
reinigen van tafels en stoelen , … 

 Een kuisploeg komt de ochtend na uw bezetting de Chalet Rose schuren vanaf  5u.  

Alle materiaal dat op dat ogenblik nog in de Chalet Rose achtergebleven is, zal weggegooid  

worden. 

 In dringende gevallen, gelieve contact op te nemen met : 

De politie : 101 of  het nummer 02/249.22.11 

Ziekenwagn : 100 

 

 

Gelezen en goedgekeurd, 

Handtekening, 
 


