
Huisreglement  De Waterval: 
 

 

 

1.1  Algemeen: 

 

 

• Er is een totaal rookverbod in het hele gebouw. 

 

• Er mogen geen tafels of stoelen van binnen buiten gebruikt worden, hiervoor kan je de 

tuinstoelen en tuintafels gebruiken die onder het terras staan. 

 

• Het is streng verboden het keukenmateriaal buiten te gebruiken voor spelletjes ed. 

 

• Het gebouw is uitgerust met een brandalarmcentrale. Bij vals alarm kan deze worden 

afgezet in de elektriciteitskast in de inkomhal. Volg hierbij de instructies die in de kast 

hangen 

 

• Er mag geen plakband gebruikt worden om dingen tegen de ramen, muren of deuren te 

plakken, hiervoor zijn er prikborden en houten planken voorzien  

 

• Geen kaarsen of theelichtjes op de slaapkamers 

 

• Verplichte stilte buiten tussen 22.00 u en 6.00 u. 

 

• Gelieve de privacy van de andere groepen op het domein te respecteren, elke groep 

heeft zijn eigen terreinen, deze zijn ook zo goed mogelijk afgebakend. 

 

• Je mag gebruik maken van de vuurkorf (hout zelf mee te brengen), niet te gebruiken 

onder het terras. 

 

• Geen huisdieren toegelaten (wegens hygiëne). 

 

• De verzorgingskamer en de aangepaste hulpmaterialen zijn enkel ter beschikking voor 

groepen met mindervaliden.  

 

• De snoezelruimte is enkel ter beschikking voor groepen met mindervaliden, deze is 

extra te betalen, 2 euro per 15 min, deze werkt met een muntautomaat. Munten te 

verkrijgen bij de huiseigenaar. 

 

• Er is gratis wifi ter beschikking, code wordt gegeven bij aankomst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2  Afval: 

 

• Papier en karton in de afvalbak in de berging 

 

• Glas in de glasbak in de berging 

 

• P.M.D. afval wordt verzameld in de blauwe vuilzakken, deze worden ter beschikking 

gesteld. 0,50 euro per zak. Volle zakken kunnen neergezet worden in het afvalhok 

vooraan op het domein. 

 

• Groenafval kan op de composthoop vooraan op het domein voor de Schildpadhoeve 

 

Wel comopsteerbaar Niet of moeilijk composteerbaar 

- Aardappelschillen en andere 
groenteresten 

- Schillen van citrusvruchten en 
andere fruitresten 

- Doppen van noten 
- Papier van keukenrol 
- Koffiedik en theebuiltjes 

- Gekookt voedsel en brood 
- Vet, saus, olie 
- Vlees en visresten 
- Eierschalen 
- Assen van de barbeceu 

 

 

• Etensresten mag je aan de dieren voederen, zie lijstje hieronder  

 

Ezels Niet voederen 

Varken  Alle gekookt voedsel, brood ed,  geen schillen van groenten of 
fruit en zeker geen chocolade dit is giftig voor het varken 

Kippen  Alle gekookt voedsel, brood ed, geen schillen van groenten of fruit 
(dit kan beter op de composthoop)  

Schapen  Niet voederen 

Cavia’s  Niet voederen 
 

 

• Restafval mag in de grijze vuilzakken, deze worden ter beschikking gesteld. 3,00 euro 

per zak. Volle zakken kunnen neergezet worden in het afvalhok vooraan op het 

domein. 

 

 

 

1.3  Energie: 

 

Water: 

 

Daar er geen waterleiding aanwezig is op de Waterval is deze aangesloten op een 

waterput van 140 m diepte, dit is drinkbaar water, het wordt jaarlijks gecontroleerd 

door het Provinciaal Instituut voor Hygiëne. Zie verslag in info-kaft. 

 

Voor mensen die geen putwater gewoon zijn raden wij aan om flessenwater te 

gebruiken voor het drinken aan tafel. 

 

            Kostprijs water forfaitair:  6,5 € per dag  

 



 

Elektriciteit: 

 

Meter + hoofdschakelaar bevinden zich in de hal bij de keuken. 

 

Prijs elektriciteit: 0,42 euro per KWh 

 

 

verwarming op stookolie : 

 

 De thermostaat bevindt zich in de eetzaal. 

 

Het verbruik wordt gemeten met een energiemeter, deze staat bij het 

verwarmingslokaal in de grote dagzaal 

 

 

 

 

1.4  Schoonmaak: 

 

 

Zo hebben wij het graag gepoetst. 

 

 

• Slaapkamers, gangen, dagzalen en wc’s;  eerst vegen daarna dweilen met water en 

zeep.(lavabo’s niet vergeten!). 

 

• Douche’s en verzorgingskamer: schuren + wanden met een sopje afwassen indien vuil 

 

• Gebruikte hulpmaterialen ontsmetten. 

 

• Keuken: grondig schuren met zeep. 

 

• Ook niet vergeten; oven, koelkast, kookvuur en microgolfoven 

 

 

 

Niet goed gepoetst is 12 euro per uur voor het bij poetsten! Indien men de eindschoonmaak 

door ons wil laten doen kan dit voor de prijs van 70 euro. Wel op voorhand af te spreken. 

 

 


