De Iep – ’t Wikhof
Poperingseweg 34 – 32
8900 Ieper
057/20.88.11

Dieter

Huishoudelijk Reglement

VOOR AANKOMST
-de week voor aanvang van het verblijf neem je best nog eens telefonisch
contact op om het vermoedelijke aankomstuur door te geven. (057/20.88.11)
-de deelnemerslijst wordt bij voorkeur gemaild naar iep@cjt.be
Deze lijst bevat de namen én leeftijden van alle deelnemers en begeleiders
en is een wettelijke verplichting.
Opgelet: deelnemers die een dag later aankomen of een dag vroeger
vertrekken moeten dit duidelijk vermelden op de deelnemerslijst.
BIJ AANKOMST
-Indien de waarborg niet werd overgeschreven, wordt deze cash betaald bij
aankomst. (waarborg is 50 euro vast + 50 euro extra per etmaal)
-de deelnemerslijst wordt bezorgd indien deze nog niet werd doorgemaild.
-Opmerkingen i.v.m. de accommodatie, schade, onvolledige inventaris,…
worden binnen het uur na aankomst gemeld. Bij ontbrekende huisraad en
beschadigingen aan materieel, gebouw en/of terrein betaalt de groep het
nieuwe materiaal en de nodige loonkost. Dit bedrag zal van de waarborg
afgehouden worden en bij grotere schade zal een extra factuur volgen.
-Spreek het uur van vertrek af en respecteer dit.
AFVAL SORTEREN
-PMD en restafval wordt in de houten bak in de afvalberging geplaatst.
-papier en karton wordt in dozen in de afvalberging geplaatst.
-alle etensresten mogen in de bruine SWILL-container.
-glas moeten jullie zelf wegbrengen naar de glascontainer. In de keuken hangt
een plannetje waar de glascontainers zich bevinden.
Wij hanteren het principe van ‘de vervuiler betaalt’. Groepen die misbruik
maken van het systeem zullen een boete krijgen van minstens 15.00€.
Ook groepen die foutief sorteren zullen een boete krijgen, afhankelijk van
de tijd die wij nodig hebben om opnieuw te sorteren.
HUISREGELS
-na 22u00 is alles rustig buiten. Avond- en nachtspelen zijn niet toegelaten.
Zorg er ook voor dat je van binnen uit niemand stoort. Denk eraan dat er
mensen rondom ’t Wikhof wonen.
-De Iep en ’t Wikhof zijn 2 duidelijk gescheiden entiteiten. Ook het private
karakter van de instelling Ons Tehuis dient gerespecteerd te worden. De
speeltuin op hun domein is voor jullie NIET toegankelijk!
-Parkeren kan op de binnenkoer en op de parking naast het grasveldje.
-Er worden geen balspelen toegelaten op de binnenkoer. Hiervoor is de
boomgaard ter beschikking.
-Voor buiten zijn er tuintafels ter beschikking. Al het andere meubilair wordt
enkel binnen gebruikt.

-Er mag niks opgehangen worden met nietjes of duimspijkers. Kleven mag
enkel met aangepaste tape die lijmvrij is en geen sporen achterlaat.
-’t Wikhof is ROOKVRIJ. Er mag enkel buiten gerookt worden en peuken
belanden in de asbakken.
-’t Wikhof is uitgerust met een branddetectiesysteem voor ieders veiligheid.
Misbruik of het opzettelijk activeren van dit brandalarm wordt beboet met
250€.
-Uitgangen en doorgangen zijn vluchtwegen bij brand. Houd ze altijd vrij!
-Houd de keuken, de toiletten en de douches ten allen tijde proper. Een
verzorgd en hygiënisch huis is voor iedereen aangenamer. Doe afval tijdig
weg, vooral bij warm weer.
-Laat modderige of vuile schoenen beneden.
-Het gebruik van een hoeslaken en een kussensloop is verplicht.
-Op de kamers wordt niet gegeten of gedronken.
OPKUIS
Bij het verlaten van het gebouw verwachten wij van alle groepen het volgende:
AFVAL:
KEUKEN:

EETZAAL:
KAMERS:
SANITAIR:

-alle afval is opgeruimd en wordt gesorteerd in de afvalberging
geplaatst.
-de afwas is gedaan en fornuis, koelkast, werkbladen en vloer
zijn proper
-alle keukenmaterieel staat terug op zijn plaats.
-eetgerief staat terug in de kast in de eetzaal
-bestek ligt per 5 op tafel
-tafels en stoelen afvegen en stoelen onder de tafel zetten
-vloer vegen
-kussen mooi leggen op het voeteinde
-de vuilbakjes zijn leeggemaakt
-de kamers worden uitgeveegd
-alle vuilbakjes zijn leeggemaakt

Van groepen die het bedrag van de eindreiniging wensen terug te krijgen
verwachten wij nog volgende zaken:
-lavabo’s, kranen en spiegels zijn schoon
-de toiletten zijn gekuist (ook de toiletpot en onder de bril!)
-alle kamers en lokalen zijn nat gedweild
ENERGIE- EN AFVALKOSTEN
-restafval: 4.00 euro per zak (afvalzakken zijn ter plaatse voorzien)
-PMD: 1.00 euro per zak (pmd-zakken zijn ter plaatse voorzien)
-elektriciteit: 0.30 euro per eenheid
-gas: 0.70 euro per eenheid
-water: 5.00 euro per m³

