
 

      

directie Sport & Recreatiedomeinen 

provinciaal domein Het Leen

Reglement met betrekking tot het bosklassencentrum Hermeleen 

 Reglement van 31 maart 2014 betreffende het bosklassencentrum Hermeleen 

 
 
Artikel 1 – Doelstelling 

Dit reglement bevat de gebruiksvoorwaarden voor het provinciaal 
bosklassencentrum Hermeleen. Het bosklassencentrum is de 
verblijfsaccommodatie verbonden aan het provinciaal domein het Leen.  

 

Artikel 2 – Doelgroep 

 

§ 1 De verblijfsaccommodatie kan uitsluitend geboekt worden door: 

 

1e categorie 

Begeleide groepen evenwel uitsluitend onder de voorwaarde dat het verblijf 
verbonden is aan een verplicht programma inzake natuur- en milieueducatie, 
zoals verder omschreven in artikel 5. 

 

2e categorie 

Begeleide groepen van Oost-Vlaamse jeugdwerkorganisaties in het raam van 
de organisatie van een kadervormingscursus, mits gunstig advies van de 
provinciale dienst Maatschappelijke participatie, afdeling jeugd. 

 

Voor de toepassing van dit reglement wordt onder "kadervormingscursus" 
verstaan: een samenhangende vorming en begeleiding van verantwoordelijken 
en kandidaat-verantwoordelijken die verbonden zijn aan een initiatief dat zich 
richt tot jongeren en die belast zijn of zullen worden met het animeren en 
begeleiden van deelnemers aan jeugdinitiatieven of met het beheer van deze 
jeugdinitiatieven. 

 

3e categorie 

Begeleide en als jeugdwerk erkende groepen (gemeentelijk, provinciaal of 
landelijk), mits gunstig advies van de provinciale dienst Maatschappelijke 
Participatie, afdeling jeugd. 
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§ 2 Elke groep moet vergezeld worden door (een) meerderjarige begeleider(s). 
Per 15 personen moet 1 begeleider voorzien worden. Indien er meerdere 
begeleiders zijn, fungeert één van hen als groepsverantwoordelijke. Bij 
groepen van 3e categorie moet de groepsverantwoordelijke houder zijn van 
een brevet animator in het jeugdwerk, afgeleverd door een erkende 
jeugdwerkorganisatie. Deze persoon moet ook op het aanvraagformulier 
worden vermeld.  

 

De groepsverantwoordelijke fungeert als aanspreekpunt voor de provincie 
tijdens het verblijf. Hij verbindt er zich toe de taken van 
groepsverantwoordelijke omschreven in dit reglement op zich te nemen. Hij 
stelt de groepsleden in kennis van de bepalingen van dit reglement en ziet toe 
op de naleving ervan.  

 

§ 3 Een provinciepersoneelslid daartoe aangeduid fungeert als contactpersoon 
voor de groepsverantwoordelijke en, indien nodig, de individuele groepsleden 
in geval van schade of noodsituaties. De contactgegevens van deze persoon 
worden bij aankomst aan de groepsverantwoordelijke meegedeeld. Deze 
informeert de groepsleden. De contactgegevens bevinden zich eveneens goed 
zichtbaar in de gebouwen van het bosklassencentrum. 

 

Artikel 3 - Capaciteit – Boekingsperiode - Kostprijs  

 

§ 1 Het bosklassencentrum biedt plaats aan maximum 34 personen en kan 
voor een periode van minimum 2 tot maximum 4 opeenvolgende nachten 
geboekt worden, met uitzondering van weekends en feestdagen en van de 
sluitingsperiode van het bosklassencentrum, op dit ogenblik van 16 juli tot en 
met 31 augustus en van 25 december tot en met 1 januari. Wijzigingen in de 
sluitingsperiode zullen tijdig aan de doelgroepen worden meegedeeld via de 
meest geëigende kanalen. 

 

In afwijking van het bepaalde in de voorgaande alinea gelden voor groepen 
van 2e en 3e categorie volgende boekingsperiodes: groepen van 2e categorie 
kunnen ook verblijven in het weekend en op feestdagen, behalve tijdens de 
sluitingsperiode. Groepen van 3e categorie kunnen alleen van 1 juli t.e.m. 31 
augustus verblijven, ook in het weekend en op feestdagen, voor minimum 2 tot 
maximum 13 opeenvolgende nachten.  

 

De deputatie kan steeds beslissen het bosklassencentrum tijdelijk te sluiten om 
veiligheidsredenen, dringende werkzaamheden of andere omstandigheden die 
een verblijf onmogelijk maken. Voor groepen die geboekt hebben, zal in 
onderling overleg een alternatieve periode worden vastgelegd. Is dit niet 
mogelijk, dan zullen de al betaalde bedragen worden teruggestort. Deze 
tijdelijke sluitingen geven geen recht op schadevergoeding onder welke 
benaming of vorm ook lastens de provincie. 
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§ 2 Per verblijfsperiode wordt een basiskostprijs van 50 euro en een waarborg 
van 125 euro aangerekend. Daarnaast betaalt iedere groep 2,5 euro per 
persoon en per nacht.  

Oost-Vlaamse provinciale scholen en provinciale diensten betalen enkel de 
basiskostprijs en de waarborg. 

 

§ 3 Per verblijfsperiode moet de groep beschikken over een verzekering 
burgerlijke aansprakelijkheid.  

 

Artikel 4 - Boekingsprocedure - Betaling – Waarborg – Annulatie 

 

§ 1 Een boeking kan maximum een jaar op voorhand, te rekenen vanaf de 
aanvang van de verblijfsperiode, uitsluitend worden aangevraagd via het 
daartoe bestemd aanvraagformulier dat beschikbaar is in het bosinfocentrum 
van het provinciaal domein het Leen of digitaal op de website www.hetleen.be.  

Het volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier kan per fax of per mail 
worden bezorgd. Het kan ook ter plaatse worden afgegeven tegen 
ontvangstbewijs. 
 

Contactgegevens: 

Provinciaal domein Het Leen 

Bosinfocentrum 
Gentsesteenweg 80 

9900 Eeklo 

tel: 09-376 74 74 

fax: 09 376 74 76 

e-mail: bosklas.hetleen@oost-vlaanderen.be 

 

§ 2 Indien de gevraagde verblijfsperiode al geboekt is of indien er een optie 
loopt, wordt de aanvrager daarvan per fax of per mail in kennis gesteld. 

 

Indien de gevraagde periode nog vrij is, ontvangt de aanvrager een factuur 
voor de betaling van de basiskostprijs en de waarborg. Betalingen gebeuren 
uitsluitend op het rekeningnummer van de provincie en met de referte vermeld 
in de factuur. 

Door de betaling wordt de aanvrager geacht de bepalingen van het reglement 
te aanvaarden. Dit reglement wordt digitaal ter beschikking gesteld van de 
aanvrager. 

 

De vervaldag vermeld op de factuur is tevens de vervaldag van de optie van 15 
kalenderdagen, die aan de aanvrager wordt verleend voor de aangevraagde 
periode.  
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Bij tijdige betaling ontvangt de aanvrager een schriftelijke boekingsbevestiging 
via mail of via fax. In het andere geval vervalt de optie en wordt de aanvraag 
als onbestaande beschouwd. Enkel groepen met boekingsbevestiging worden 
tot het bosklassencentrum toegelaten.  

 

§ 3 Na afloop van het verblijf ontvangt de aanvrager een factuur voor het saldo 
van de kostprijs, de eventuele kosten voor begeleiding en gebruik van 
natuureducatief materiaal zoals omschreven in artikel 5, § 2, telefoonkosten en 
kosten voor vuilniszakken.  
De waarborg wordt pas teruggestort op het ogenblik dat dit saldo volledig 
betaald is, onder eventuele aftrek in geval van schade. 

In geval van schade worden de herstellingskosten of de kosten van vervanging 
aangerekend, in eerste instantie aan te rekenen op de waarborg. 

 

§ 4 Annulatie van de boeking is enkel mogelijk met aangetekende brief te 
richten aan het adres vermeld in § 1 van dit artikel. 

In geval van annulatie wordt enkel de waarborg teruggestort. 

 

Artikel 5 – Het verplichte programma inzake natuur- en milieueducatie 

 

§ 1 De aanvrager moet minstens 10 werkdagen voor de aanvang van het 
verblijf een activiteitenprogramma indienen. Per dag moet minstens een 
activiteit van 2 uur worden voorzien, gekozen uit het natuureducatieve aanbod 
van het Leen. 

 

§ 2 Het activiteitenprogramma wordt in onderling overleg met de educatieve 
verantwoordelijke vastgesteld.  

 

Indien bij de activiteiten didactisch materiaal of begeleiding wordt gevraagd, 
moet dit op het ogenblik van de indiening van het activiteitenprogramma 
worden aangegeven. 
Begeleiding is enkel mogelijk voor de activiteiten uit het natuureducatieve 
aanbod van het Leen. Begeleiding en gebruik van natuureducatief materiaal is 
betalend. De tarieven worden vastgesteld door de deputatie. Contante betaling 
hiervan is mogelijk ten laatste bij vertrek, zoniet wordt het bedrag gefactureerd, 
overeenkomstig artikel 4, § 3. 

 

Artikel 6 – Aankomst en vertrek 

 
§ 1 Aankomst is enkel mogelijk op werkdagen tussen 9.00 uur en 11.00 uur en 
tussen 13.00 uur en 15.00 uur behoudens voor groepen van 2e en 3e categorie. 
Deze kunnen eveneens op zaterdag, zondag of een feestdag aankomen 
tussen 9.30 uur en 11 uur en tussen 13.30 uur en 15 uur. 
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De kamers kunnen betrokken worden vanaf 10.00 uur en in ieder geval pas na 
het vervullen van de formaliteiten door de groepsverantwoordelijke. 
 
Vertrek is enkel mogelijk op werkdagen ten laatste om 15 uur eveneens pas na 
het vervullen van de formaliteiten door de groepsverantwoordelijke. 
 
§2 Bij aankomst en vertrek wordt een tegensprekelijke staat van bevinding 
opgemaakt van de lokalen en van het ter beschikking gestelde materiaal door 
de groepsverantwoordelijke en het daartoe aangestelde personeel van de 
provincie. Bij vertrek zijn alle lokalen opgeruimd, geveegd en bevinden de 
tafels en stoelen zich terug op hun oorspronkelijke plaats. In het slaapgebouw 
ligt op elk bed een geplooide deken. 
 
§ 3 Bij aankomst vult de groepsverantwoordelijke de deelnemerslijst in. Deze 
lijst omvat tevens de indeling van de kamers. Hij tekent eveneens het intern 
noodplan en het politiereglement af voor kennisname. Het is de taak van de 
groepsverantwoordelijke de groepsleden deugdelijk in te lichten over het 
noodplan en het politiereglement. De groepsverantwoordelijke wordt tevens in 
kennis gesteld van verdere praktische afspraken.  

 

Artikel 7 – Gebruik van de lokalen  

 
§ 1 De groepsverantwoordelijke ziet toe op de netheid en orde in de lokalen en 
het veilige en zorgzame gebruik van de inboedel.  
Het is niet toegelaten nagels, duimspijkers of kleefband e.d. aan te brengen op 
muren, deuren en ramen. Voor het ophangen van berichten is een specifieke 
plaats voorzien. Defecten of schade tijdens het verblijf moeten onmiddellijk 
worden meegedeeld aan het daartoe aangeduide provinciepersoneelslid, 
overeenkomstig artikel 2, § 3. 
 
§ 2 Het afval wordt selectief ingezameld op de daartoe voorziene plaats. 
Vuilniszakken zijn ter beschikking tegen kostprijs. 
 
§ 3 In het bosklassencentrum geldt een strikt rookverbod. Huisdieren zijn 
evenmin toegelaten, behoudens hulphonden. Het politiereglement van het 
provinciaal domein het Leen is onverkort van toepassing. 
Na 22 uur dient de rust gerespecteerd te worden. Indien activiteiten na 22 uur 
worden gepland moet dit in de aanvraag vermeld worden en is hiervoor de 
voorafgaandelijke toestemming van het diensthoofd of zijn vervanger vereist. 
 
§4 De slaapruimtes mogen niet gebruikt worden als activiteiten- of 
vergaderlokaal. Het meubilair in de slaapruimtes mag niet verplaatst worden.  
Per groepslid wordt een deken, een matrasovertrek en kussensloop ter 
beschikking gesteld. De groepsleden moeten zelf lakens of een slaapzak 
meebrengen. Bij vertrek wordt het gebruikte beddengoed op één plaats 
verzameld in twee stapels (matrasovertrekken/kussenslopen).  
 
§ 5 De groep staat zelf in voor de maaltijden. Er is een volledig uitgeruste 
keuken met eetzaal ter beschikking. De groepsleden moeten zelf vaatdoeken 
en keukenhanddoeken meebrengen. Indien de groep een barbecue wenst te 
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organiseren, dan is dit mogelijk op de daartoe voorziene plaats mits het in de 
aanvraag wordt vermeld.  
De groep zorgt zelf voor een barbecuetoestel en toebehoren. 
De groepsverantwoordelijke houdt toezicht op het veilige verloop. Hij bewaakt 
bovendien bestendig de vuurhaard tot het vuur volledig gedoofd is. 

 
§ 6 In het bosklassencentrum is er een telefoontoestel ter beschikking van de 
groep.  

Groepen die in het bosklassencentrum verblijven, zijn telefonisch bereikbaar op 
het nummer 09 377 04 77. 

 

Artikel 8 – Buitenactiviteiten 

 
Onverminderd de toepassing van het politiereglement van het provinciaal 
domein het Leen gelden hiervoor volgende regels:  
 
1. Plein- en balspelen moeten plaatsvinden op het daartoe voorziene grasveld. 
Het afbakenen en/of ontoegankelijk maken ervan voor andere bezoekers is 
enkel toegestaan mits toelating van het diensthoofd of zijn vervanger en strikt 
beperkt tot de toegestane tijd. Na afloop moet de plaats in zijn oorspronkelijke 
toestand worden hersteld.  
 
2. Bosspelen en kampen bouwen is toegestaan in de speelzone van het bos. 
Afbakening en constructies zijn toegestaan op voorwaarde dat de plaats na 
afloop in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld. 
 
3. Gevaarsituaties of andere ongewone omstandigheden moeten door de 
groepsverantwoordelijke onmiddellijk worden gemeld aan het daartoe 
aangeduid provinciepersoneelslid, overeenkomstig artikel 2, § 3. 
 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid 
 

De provincie of haar personeel is niet aansprakelijk voor schadegevallen 
tijdens of naar aanleiding van het verblijf, de activiteiten of het gebruik van het 
ter beschikking gestelde materiaal. 

 

Artikel 10 - Sancties 

 

Onverminderd de sancties voorzien in het politiereglement van het provinciaal 
domein het Leen kan de deputatie bij ernstige inbreuken op dit reglement 
beslissen dat een groep of een groepslid het verblijf voortijdig moet afbreken 
en het domein moet verlaten of een groep of een groepslid tijdelijk of definitief 
uitsluiten van verblijf voor de toekomst. 

Het opleggen van sancties geeft geen aanleiding tot schadevergoeding lastens 
de provincie, onder welke vorm of benaming ook. Betaalde bedragen worden 
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niet teruggestort, met uitzondering van de waarborg, mits eventueel afhouding 
in geval van schade, zoals bepaald in artikel 4, § 3 van dit reglement.  

 

Artikel 11 – Inwerkingtreding 

 

Dit reglement is van toepassing op de aanvragen ingediend vanaf 1 april 2014 
Op aanvragen ingediend voor deze datum blijkt het reglement van 30 juni 2011 
van toepassing. 


