HUISREGELS
jeugdherberg 't Schipken
Voor een goede samenwerking vragen wij u om het huishoudelijk reglement
goed door te nemen en ondertekend samen met het maaltijdblad binnen de
14 dagen na ontvangst terug te sturen.
ALGEMENE VOORWAARDEN
 RESERVEREN
Reserveringen zijn pas definitief nadat we een ondertekend huisreglement en maaltijdblad volledig ingevuld hebben ontvangen.
Daarbij moet het gevraagde voorschot betaald zijn en dit ten laatste 14 dagen na boekingsdatum.
Omwille van meer privacy kunnen individuele bezoekers of families, die niet wensen dat er extra personen in dezelfde kamer
overnachten, niet benutte bedden bijhuren aan kindertarief.
Wanneer u geen volledige afhuur reserveert van één of beide vleugels moet u steeds rekening houden met de andere gasten in het
gebouw. (gebruik keuken/eetzaal, stilte om 23u, …)
Individuele gasten kunnen maximum 5 opeenvolgende nachten in de jeugdherberg verblijven.
De minimumleeftijd om alleen te verblijven is 18 jaar. Jongeren onder de 18 jaar dienen in het gezelschap te zijn van een persoon die 18
jaar of ouder is.



BETALINGSVOORWAARDEN

Bij een reservering vragen wij een voorschot van 25 % op het totaal te storten bedrag. Dit ten laatste 14 dagen na boekingsdatum. De volgende 25% dient
gestort te worden minstens een maand voor aankomstdatum. Het resterende bedrag wordt vereffend ter plaatse in de jeugdherberg.
Een intrest van 12 % per jaar zal aangerekend worden voor elke factuur die binnen 1 maand na vertrek niet betaald werd en dit zonder dat hier enige
ingebrekestelling is vereist.



ANNULATIE (volledig of gedeeltelijk)

Annuleringen dienen steeds schriftelijk te gebeuren, hetzij per brief of e-mail.
Bij een annulatie meer dan een maand voor aankomstdatum, zal 25 % van het totaalbedrag ingehouden worden als schadevergoeding voor het niet
kunnen doorverhuren van de vrije plaatsen.
Bij annulatie binnen een maand voor aankomst (zelfs bij een gedeeltelijke annulatie) zal 50 % van het totaalbedrag dienen als annulatievergoeding.
Bij annulatie binnen de 7 dagen voor aankomst, zal het totale factuurbedrag aangerekend worden.

LEEFREGELS TER PLAATSE
 AANKOMST NA 17U
Neem bij aankomst altijd contact met de receptionist. Uw kamers worden toegewezen en u krijgt uitleg over de leefregels.
De lakens zijn inbegrepen in de overnachtingprijs en ze dienen ook verplicht gebruikt te worden.
Aankomst kan tussen 17u en 22u. Voor groepen is er eventueel een uitzondering mogelijk, echter afhankelijk van de bezettingsgraad op
dat moment, en enkel mits toestemming van de verantwoordelijke.
Meld alle gebreken binnen het uur. Indien dit niet gebeurt, wordt alles als in orde beschouwd. Bij vaststelling van schade zal de kostprijs
van de herstelling aangerekend worden.
Het hek van de jeugdherberg gaat dicht om 22u. Ingecheckte groepen kunnen na 22u enkel binnen via het hek aan de voetgangersbrug.
Vraag de code aan de receptionist.
De parking wordt afgesloten t/s 23u en 7u.



VERBLIJF

Leerkrachten en groepsbegeleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun leerlingen en/of groepsleden.
't Schipken is een jeugdherberg met comfortabele verblijfsmogelijkheden, maar het is geen feestzaal. Een muziek- of tapinstallatie
meebrengen is daarom niet toegelaten.
Gelieve steeds respect te hebben voor en rekening te houden met de andere gasten.
Honden en andere dieren zijn niet toegelaten in de jeugdherberg.
De jeugdherberg bevindt zich in een ordelijke staat, gelieve hem ook zo te houden.
De bedden op de kamers worden NIET verplaatst. Ook geen matrassen of donsdekens op de grond leggen.
De tafels in de eetzaal mogen worden verplaatst (niet schuiven of slepen), maar moeten nadien op hun oorspronkelijke plaats
terugkomen.
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Sorteer uw afval. In de jeugdherberg wordt papier, PMD, GFT, glas en restafval gescheiden. U kan de verschillende containers op de
binnenkoer en in de gebouwen vinden.
Verspil geen onnodige energie, doe de lichten uit als u de kamer verlaat. Spring zuinig om met water, laat de kraan niet onnodig lang
lopen. Gelieve zo spoedig mogelijk lekkende kranen of lopende toiletten te melden aan de receptie.
Vanaf 22u dient het op de binnenkoer stil te zijn.
Vanaf 23u moet het ook in de jeugdherberg stil zijn.
Er geldt een algemeen rookverbod in de jeugdherberg. Het gebruik of het bezit van drugs is tevens strikt verboden.
Overtreding van deze regel leidt automatisch tot verwijdering uit de jeugdherberg.
Waardevolle voorwerpen kan u achterlaten in de kluisjes op de binnenkoer.
De jeugdherberg is uitgerust met rookdetectoren. Bij moedwillig vals brandalarm wordt 50 € aangerekend, evenals de eventuele
interventiekosten van de brandweer.
Wagens worden op de binnenkoer enkel toegelaten om te laden en te lossen.
Balsporten zijn verboden op de binnenkoer en in de buurt van de parking.



MAALTIJDEN

Zelf-kokers kunnen gebruik maken van een uitgeruste keuken, maar daar wordt wel een bijdrage voor gevraagd.
Tafels afruimen, afwassen, afdrogen en alles op zijn plaats terugzetten zijn normale taken binnen een jeugdherberg.
De friteuse mag enkel gebruikt worden voor de bereiding van frieten.
De maaltijden worden gereserveerd tussen de volgende uren (eventuele wijzigingen zijn vooraf te bespreken):
Ontbijt : tussen 8u en 9u
Middagmaal : tussen 12u en 13u
Avondmaal: tussen 18u en 19u
Speciale wensen ivm de maaltijden (vegetarisch, allergieën,…) dienen vooraf aangevraagd te worden via het maaltijdenblad.
Bij zelfkook wordt bij het vertrek de inventaris opgemaakt. Ontbrekende stukken worden aangerekend.
De keuken en het keukenmateriaal moeten proper en op hun oorspronkelijke plaats worden achtergelaten.



CONTAINERKLASSEN

Groepen die in de jeugdherberg overnachten, kunnen gratis een lokaal gebruiken. (op aanvraag en volgens beschikbaarheid)
De lokalen zijn toegankelijk tussen 7u30 en 21u.
Beide lokalen kunt u gebruiken volgens het doe-het-zelfprincipe. Je zet de zaal zelf klaar zoals je ze graag hebt en zorgt ervoor dat
achteraf alles terugstaat zoals het stond.
De gebruikte lokalen worden bezemschoon achtergelaten. Het eventueel aantreffen van vuilnis, etensresten of vuil materiaal zal steeds
leiden tot extra kosten.



VERTREK VOOR 10U

Voor groepen is er eventueel een uitzondering (maximum 14u) mogelijk, echter afhankelijk van de bezettingsgraad op dat moment, en
enkel mits toestemming van de verantwoordelijke.
Lakens worden in de kar op de binnenkoer gedeponeerd. Donsdekens en kussens blijven netjes op het bed liggen.
Bij het vertrek wordt een controle uitgevoerd samen met de verantwoordelijke. Eventuele verschillen (ontbrekende zaken,
beschadigingen, …) zullen moeten worden vergoed.
De gebruikte kamers worden bezemschoon achtergelaten. Ook de eetzaal, gangen, trappen en keuken worden uitgeveegd. De stoelen
in de kamers en eetzaal worden op de tafels geplaatst. Indien iets niet duidelijk is, aarzel niet om de verantwoordelijke om raad te
vragen. Het niet uitvoeren van bovenstaande taken zal steeds leiden tot extra kosten. (€ 35 per gewerkt uur en per persoon).

Het niet naleven van bovenstaande leefregels kan voor gevolg hebben dat de groep de jeugdherberg voortijdig moet
verlaten. Het naleven van deze huisregels zal zowel voor uw groep als voor andere bezoekers het verblijf in onze
jeugdherberg een stuk aangenamer maken.
We wensen u een prettig verblijf !
Jeugdherberg 't Schipken.
Reserveringsnummer: ______________________
Datum: __________________________________
Naam: ___________________________________
Handtekening voor akkoord (gelezen en goedgekeurd):
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CONTROLELIJST BIJ VERTREK
Ons uitgangspunt is simpel: "Een propere jeugdherberg, willen we proper terugkrijgen".
Voorzie voldoende tijd voor de opkuis!

1. KAMERS voor 10u
 Hoeslaken, donsovertrek en kussensloop deponeren in de kar op de binnenkoer.
 Donsdeken netjes opplooien op het uiteinde van het bed. Kussen op het andere uiteinde.
 Kamer volledig uitvegen, ook onder het bed!
De gangen en trappen niet vergeten.
 Alle restafval in de vuilnisbak. Afvalzakjes uit de kamer in de containers deponeren.
RECYCLEREN = PMD, papier/karton, glas of GFT horen thuis in de desbetreffende containers.
 Stoelen op de tafel. (met de 4 poten op de tafel en de andere omgekeerd erop).
 Lichten doven en verwarming uitschakelen.

2. EETZAAL
 Tafels proper en stoelen netjes! Alle tafels terug op hun oorspronkelijk plaats zetten.
 Stoelen met de 4 poten op de tafel en een 2de stoel er omgekeerd bovenop plaatsen.
 Volledig uitvegen.

3. KEUKEN
 Bij het afwassen, alles DROOG en PROPER op de juiste plaats terugzetten.
 Vaatwasmachine laten leeglopen en filters reinigen.
 Werkoppervlakken, fornuis, kasten, koelkasten, oven, microgolfoven en koffiemachine
grondig schoonmaken.
 Bij gebruik van de barbecue, deze ook schoonmaken en alle as verwijderen.

4. CONTAINER
 Lokalen bezemschoon achterlaten.
 Tafels & stoelen schoongemaakt terug op de oorspronkelijke plaats zetten.

5. TOT SLOT
 Tijdens het verblijf en op het einde wordt de binnenkoer en het domein in zijn
oorspronkelijke staat achtergelaten.
 De gebruikte ruimtes en kamers dienen netjes en proper gehouden te worden, ook tijdens
het verblijf. Regelmatig vegen of is dan ook één van de taken die de groep moet vervullen.
Indien iets niet duidelijk is, aarzel niet om de verantwoordelijke om raad te vragen.
Bij het vertrek wordt een controle uitgevoerd samen met de verantwoordelijke.
Eventuele beschadigingen, ontbrekende zaken of het niet uitvoeren van bovenstaande taken
zal steeds leiden tot extra kosten. (€ 35 per gewerkt uur en per persoon)
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