
 

Huishoudelijk Reglement voor Huurders 
van Blokhut de Sterreschans te Doornenburg 
 

 
ID01: De blokhut blijft te allen tijden toegankelijk voor de kaderleden van Scouting St.Maarten. 

Scouting St. Maarten behoudt het recht om ruimte voor eigen gebruik te reserveren. Dit zal 
altijd in overleg met de beheerder gebeuren. De huurder is voor aanvang van de 
huurperiode hiervan op de hoogte gesteld. 

ID02: Afgesloten ruimtes in de blokhut zijn niet toegankelijk voor de huurder. Deze ruimtes 
zijn berging voor Scouting St.Maarten. 

ID03: U moet zelf voor vuilniszakken zorgen en deze goed afgesloten in de daarvoor bestemde 
container deponeren. 

ID04: Borden/mokken/bestek en huidhoudlinnen zijn niet voorradig. Dit dient door de huurder 
zelf meegenomen te worden. 

ID05: U dient de brand- en veiligheidspreventie in acht te nemen. 
ID06: U dient op de hoogte te zijn van het vluchtplan tijdens calamiteiten. U dient op de hoogte 

te zijn van de plaats van vluchtdeuren, verbandtrommel en brandblusmiddelen.  
ID07: Scouting St.Maarten is niet aansprakelijk betreffende schade of diefstal in welke vorm dan 

ook toegebracht aan (eigendommen van) U. 
ID08: Het opzetten van tenten e.d. enkel in overleg met de beheerder. 
ID09: De huurder dient het gehuurde schoon en schadevrij achter te laten, indien dit niet gebeurt 

zal de waarborgsom ingehouden worden naar evenredigheid van de kosten. Bij hogere 
schade zullen de meerkosten in rekening gebracht worden. 

ID10: Het hakken van bomen en het graven van geulen etc. is op het gehele terrein niet 
toegestaan. 

ID11: Het maken van open vuur of kampvuur is op het gehele terrein niet toegestaan m.u.v. de 
kampvuurkuil. 

ID12: De oprit en afrit dient altijd vrij gehouden te worden. Laden en lossen daargelaten. Dit is 
tevens ook voor uw eigen veiligheid. 

ID13: Parkeren dient nabij de blokhut of naast het bovengelegen fietspad te gebeuren. Parkeren 
op het parkeerterrein van Restaurant Rijnzicht is verboden. 

ID14: De beheerder maakt afspraken omtrent sleuteloverdracht. Ook bij eventuele problemen 
kunt u contact met de beheerder opnemen. 

ID15: Sluit bij het verlaten van de blokhut ten alle tijden alle deuren en ramen af. U bent niet de 
eerste die op deze manier voor verrassingen komt te staan. 

ID16: Bij buitensporig gedrag van de huurder (of het niet naleven van het huishoudelijk 
reglement) zal verwijdering noodzakelijk zijn, waarop tevens geen restitutie van het 
betaalde zal geschieden. 

ID17: Wees zuinig met gas. Laat gastoestellen niet onnodig branden. Het bijstellen van de 
thermostaat mag alleen handmatig gebeuren. Programma’s blijven ongewijzigd. Zorg bij 
het verlaten van de blokhut dat het programma weer op automaat staat. 

ID18: Wees zuinig met stroom. Laat verlichting niet onnodig aan. Zorg bij het verlaten van de 
blokhut dat alle algemene verlichting uit is. 



ID19: Wees zuinig met water. Laat kranen niet onnodig lopen. Zorg bij het verlaten van de 
blokhut dat alle kranen goed dicht zijn. 

ID20: Het is niet toegestaan om aan zaken als rookmelders en/of noodverlichting te zitten. 
Testen of reparaties melden aan de beheerder. 

ID21: Alle materialen en materieel van Scouting St. Maarten dienen op een juiste wijze gebruikt 
en behandeld te worden. 

ID22: Schade aan de blokhut en/of aan materieel melden aan de beheerder. 
ID23: Drugs en drogerende middelen zijn streng verboden. 
ID24: Roken in de blokhut is verboden. 
ID25: Mondeling aanvullende regels doorgegeven door de beheerder vallen ook onder het 

huishoudelijk reglement. 
ID26: Iedereen in de blokhut wordt geacht op de hoogte te zijn van deze geldende regels. 
ID27: Na 23:00uur geldt RUST i.v.m. overlast omwonenden. 
ID28: Het is verboden zich op het dak van de blokhut te begeven. 
 
 
 
 
Het bestuur van Scouting St. Maarten behoudt toezicht op het naleven van dit reglement. 
Bij overtreding zullen passende sancties worden genomen. 
 
 
Wij wensen U een prettig verblijf. 
 
 
 
Bestuur Scouting St. Maarten. 
 
 


