
Exemplaar voor de verhuurder  
 

JEUGDVERBLIJF DE KATROL 

Huishoudelijk reglement + Eindafrekening 
 

Datum :  

Groep :  

Reservatienummer :  

 

 

De te gebruiken lokalen door de huurder zijn allemaal proper.  Gelieve dit 

te respecteren.  In bijzonderheid de keuken (frigo, fornuizen, afwasbakken, 

keukengerei, inox, tafels,vloer, …)  en het sanitair 1ste verdiep (toiletten, 

inox wasbakken, vloer, …)  moeten proper gepoetst  worden bij vertrek. 

Inkom , eetzaal, slaapzaal, trap en verbindingsvertrekken moeten ook 

gepoetst  worden bij vertrek. 

’s Avonds en bij vertrek 3 gaskranen dichtdraaien (fornuis + 2 

wokbranders) 

Vleeswaren en alle eetwaren op  een dienblad of recipiënt  in de koelkast 

plaatsen.  

Restanten van eten en bereide etenswaren afgedekt in de koelkast plaatsen. 

De inox enkel reinigen met de daarvoor voorziene blauwe schuursponzen. 

Bij erge vervuiling mag de Suma inoxreiniger gebruikt worden (berging) 

Op de binnenkoer mag geen (kamp)vuur gemaakt worden. 

Er mag niet geparkeerd worden op de binnenplaats. 

De huurder zal de gebouwen gebruiken als een goede huisvader en zorg 

dragen voor het materiaal.  
De Katrol is proper bij jullie aankomst.  We willen dat hij proper is bij jullie 
vertrek. 
Indien De Katrol niet proper wordt achtergelaten kan de waarborg ook 
ingehouden worden. 

 
 

 

 

WIFI :  

scoutsolv8  



CHECKLIST BIJ HET VERLATEN VAN “DE KATROL” 

 

 

1ste verdieping  

 Sanitair volledig reinigen en dweilen 

 Toiletten  proper maken en vuilbakjes ledigen 

 Kleine slaapplaats : indien gebruikt dweilen  

 Verbindingskamer naar grote slaapzaal : dweilen  

 Grote slaapzaal : indien gebruikt dweilen 

 Kleine trap : dweilen  

 Grote trap : dweilen  

 

 

 

Gelijkvloers  

 Refter : schrobben en  dweilen en alle meubilair tegen de rechtermuur.  

De stoelen in stapels van 5 aub. 

 Toilet beneden : indien gebruikt grondig kuisen 

 Inkom speelplaats schrobben en dweilen. 

 Keuken  

o Alle gebruikte keukenmaterialen moeten afgewassen en afgedroogd worden.  

o Vuilbakken leeghalen, afwassen binnen en buiten en de vuiligheid in de 

afvalcontainer. PMD ernaast. Lege flessen in een doos naast de container. 

(einde van de speelplaats) 

o Gasfornuis : bekkens afwassen + fornuis reinigen 

o Oven : indien gebruikt reinigen 

o Koelkast : indien vuil reinigen 

o Het keukenmateriaal terug op zijn oorspronkelijke plaats zetten. 

o Vloer grondig schrobben , dweilen en droogdweilen. 

o Onder tafels, bokbranders en frigo schrobben en  dweilen 

 

 Inkom : schrobben en dweilen. 

 

 

PS : bij een grotere groep is het raadzaam deze vooraf te laten vertrekken en met een 

viertal personen nadien De Katrol te kuisen zoals hierboven vermeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

EINDAFREKENING VERHUUR JEUGDVERBLIJF DE KATROL  

 

Datum :  

Groep :  

Verantwoordelijke  

Reservatienummer :  

 

 

Datum verblijf :   

 

 

 

8 € x …………… personen x ……….nachten = 

 

 

100 € forfait x …………….  = 

 

 

…  € vergoeding gas,elec en water x …………dagen   = 

 

 

Gebruik barbecue: 15 € per weekend, 20 € per week 

 

 

Varia :  

 

 

                                                                                     Totaal : 

 

 

Vastgestelde schade door de verhuurde :  

 

 

Saldo te betalen op rekening Scouting Ieper  
IBAN : BE90 7380 1718 9432   
BIC : KREDBEBB 

 

 

 

De huur is contant betaalbaar bij aanvang van de huur, waarvoor dank.  

Eventuele schade zal afgehouden worden van de waarborgsom.  

Na controle zal de waarborgsom, ……………. ,  teruggestort worden op de 

rekening van de huurder. 

      Christoph Deschildre  

      De verhuurder. 
 


