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Nuttige contactgegevens
Contactgegevens verhuurder


Contactgegevens verhuurverantwoordelijke:
Paul Tisaun
Kouterstraat 92
3020 Herent
016/23.53.39 of 0489/27.00.24
tisaun@proximus.be



Back-up verantwoordelijke:
Tom Van de Putte
Kouterstraat 96
3020 Herent
016/23.39.99 of 0485/47.84.65
TomFA.VandePutte@gmail.com

Routebeschrijving


Adres lokaal
Scouts Herent
Kouterstraat 94a
3020 Herent
België

Huishoudelijk reglement


Er geldt een algemeen rookverbod in het lokaal.



Wij hebben een goede verstandhouding met onze buren, gelieve deze
verstandhouding niet in het gedrang te brengen en de nachtrust te respecteren.
Na 22u is het stil buiten. Gelieve het gebruik van geluidsinstallaties buiten te
beperken tot maximum 2 uur per dag.



Een deel van onze lokalen zijn uitgerust met akoestische panelen, deze zijn
zeer fragiel. Hier mag dan ook niets tegen gegooid, op geplakt of bevestigd
worden, je mag ze ook niet verven. Bij beschadiging wordt een deel van de
waarborg afgehouden.



Het dak mag niet betreden worden, alsook lokalen met een verbodsteken of
slot op (ook als het slot per vergissing open gelaten werd)



Kampvuur mag enkel in de daarvoor voorziene vuurkorf.



Het is verboden om tenten te plaatsen op het terrein, tenzij met uitdrukkelijke
toestemming van de verantwoordelijke. Vraag dit tijdig na!



Het is verboden om met auto’s op het grasveld te rijden.



Het lokaal wordt op het einde van de verhuurperiode minstens even netjes als
bij aankomst achtergelaten (zie Schoonmaak en Checklist).



De brandslang mag enkel in geval van brand gebruikt worden, om te spelen of
te poetsen wordt de tuinslang gebruikt.



Er mag niets met tape op de ramen bevestigd worden.

Algemeen
Elektriciteit
Ons lokaal is voorzien van een “alles-uitknop”, wanneer deze uit staat, zal je nergens
elektriciteit hebben. Om de elektriciteit aan te zetten, duw je op de knop. Een blauw lichtje zal
gaan branden. Bij vertrek zet je de alles-uitknop weer uit door hem 7 seconden in te duwen,
het blauwe lichtje zal gaan flikkeren. Alles in de keuken werkt afzonderlijk van de alles-uitknop
en heeft zijn eigen alles-uitknop (maar daar kom je beter niet aan, omdat de koelkast en
diepvries dan ook uitvallen).

Verwarming
De verwarming hangt samen met de elektriciteit, zet dus eerst de “alles-uitknop” aan. Wanneer
de “alles-uitknop” aanstaat zal de verwarming aanspringen. In het kapoenenlokaal (zie
plattegrond) vind je een thermostaat tegen de blauwe muur, op ongeveer 3 meter hoogte, hier
kan je de temperatuur regelen. Zet bij vertrek de verwarming op 15 graden, zo sparen we het
milieu een beetje.

Varia
Om de buitendeuren te sluiten hef je de klink op, op deze manier kan je de sleutel
doordraaien. De plooiwanden in het Welpen-, Kapoenen- en Kabouterlokaal zijn geen
speelgoed, laat leden hier niet mee prullen. Op deze manier voorkom je geplette vingers.

Beschrijving lokalen
Plattegrond lokalen
De lokalen met het verbodsteken zijn verboden voor gasten. Ze zullen gesloten zijn door
middel van een hangslot of een deurslot. Mocht een van deze lokalen toch geopend zijn, heeft
de gebruiker geen toestemming om deze lokalen te betreden.
Het verwarmingskot is ook afgesloten. Mochten er problemen zijn met de verwarming, gelieve
dan de verhuurverantwoordelijke te contacteren.

Gelijkvloers:

1e verdieping:

Gidsenlokaal

Jongverkennerlokaal

Welpenlokaal

Kapoenenlokaal

Kabouterlokaal

Welpenlokaal + Kapoenenlokaal + Kabouterlokaal

Jonggidsenlokaal

Sanitair
Jongens: 4 urinoirs, 1 toilet, wasgoot met 4 kraantjes + aparte wasbak
Meisjes: 3 toiletten, wasgoot met 4 kraantjes + aparte wasbak
In onze lokalen zijn GEEN douches aanwezig.

Terrein

Al de tafels, stoelen en banken worden op het einde van de verhuurperiode terug
netjes aan de kant gezet !!!

De Keuken
Gebruik van het gasvuur en de oven
Om het gasvuur aan te zetten, zet je eerst de gaskranen open, dit doe je links van het vuur
door de gele hendel gelijk te draaien met de buis. Ook rechts van het vuur heb je een kraantje
dat in lijn moet staan met de buis. Nu heb je gas en zou het vuur moeten werken. Belangrijk:
zet na gebruik de kraantjes terug dicht.
De oven werkt op elektriciteit, daarvoor moet de gastoevoer dus niet openstaan. Je draait
gewoon aan de gradenknop en kan de oven gebruiken.

Warm water en de dampkap
Indien er geen warm water uit de kraan komt moet je op de knop van de boiler drukken. Deze
staat links in de hoek van de keuken (als je aan de deur staat). De dampkap werkt door het
contact aan te schakelen, dat doe je aan de stekker die in het stopcontact zit. Je zet de knop
aan. Daarna zet je de dampkap aan door op de knop op de dampkap zelf te duwen.

Inventaris keukenmateriaal
Groot Keukenmateriaal:
1 Grote braadslee
1 Middel grote braadslee
2 Kleine braadsleeën
2 grote potten + 2 deksel
2 middel grote potten + 1 deksel
2 potten met zwarte handvaten + 2 deksels
2 steelpannetjes
2 pannen
2 koffiefilters
1 kan
3 plateaus
3 snijplanken
1 groot vergiet
1 rasp

Klein Keukenmateriaal:
2 grote roerlepels
1 grote spatel
1 grote pollepel
2 houten lepels
1 grote klopper
1 kurkentrekker
1 houten spatel
2 pureestompen
1 vleestang
1 klopper
1 vleesvork
1 pottenlikker
1 ijzeren spatel
1 schuimspaan
1 pollepel
1 blikopener
1 spaghettitang
2 grote messen
1 broodmes
1 grote lepel
2 schilmesjes
3 patattenmesjes

Glazen/Tassen
In onze keuken hebben wij een
20tal glazen en tassen staan die
gebruikt mogen worden, maar
deze voorzie je beter zelf indien
je er meer nodig hebt.
Bestek:
Er zijn ongeveer 60 messen, 60
vorken en 60 lepels aanwezig.
Borden:
Er zijn enkele borden aanwezig
maar eigen borden meenemen
wordt aangeraden aangezien er
niet voldoende zijn.

Gelieve bij vertrek de frigo en diepvries leeg achter te laten

Schoonmaak
Iedere gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de schoonmaak van de lokalen.
 Je zorgt zelf voor schoonmaakproducten
 Borstels, vuilblikken, aftrekkers, schuurborstels zijn aanwezig in de kast naast de
vrouwenwc’s.
 Vuilzakken breng je zelf mee en neem je later ook weer mee naar huis.
Op het einde van de huurperiode wordt het gebouw en het speelterrein in oorspronkelijke staat
achtergelaten.
Aandachtspunten bij de schoonmaak:
 Vloeren borstelen en met nat kuisen
 Alle houten plooitafels op zijn plaats (zie ‘Beschrijving lokalen’)
 Alle tafels, stoelen en zetels terug netjes aan de kant in de lokalen.
 WC’s proper + vloer kuisen met nat
 Keuken: vuur, oven en aanrecht kuisen. Vloer kuisen met nat. Al het keukenmateriaal
dient ook teruggeplaatst te worden op de juiste plaats (zie ‘Inventaris keuken’)
 Het terrein rondom de lokalen wordt afvalvrij gemaakt en al het hout wordt terug bij
elkaar gelegd op de voorziene plek.

Varia



Post die na datum van vertrek aankomt wordt niet teruggestuurd
Parkeren kan op straat of op het asfalt, let wel op dat er op minstens 15 meter van de
bushalte geparkeerd moet worden om boetes te voorkomen

Nuttige adressen en contactgegevens
Dringende hulp
112 (ziekenwagen/brandweer)
101 (politie)

Politiezone Herent-Kortenberg
Spoorwegstraat 6
3020 Herent
016 85 34 00

Huisartsen
De Brabander Tom
Delvaux Frank
De Turck Lieve
Grouwels Danielle

Mechelsesteenweg 494, Herent
016 22 00 53

Van Leemput Ingrid

Kapelstraat 34, Herent
016 23 14 56

De Koker Karel

Wilselsesteenweg 31, Herent
016 22 13 36

Hillewaere Bart

Bijlokstraat 134, Herent
016 35 00 22

Denolf Bart
Vandeloo Michel
Vanderborght An

Betlehemweg 1 bus 14, Herent
016 65 58 50

Wachtdienst (weekends en feestdagen):
Huisartsen Wachtpost Oost-Brabant
Justus Lipsiusstraat 36, Leuven
070 25 70 25

Apotheek
Apotheek Peeters, Gebroeders Massantstraat 22, 3020 Herent, 016/ 29.75.65
Apotheek Smets, Gebroeders Massantstraat 2, 3020 Herent, 016 22 24 35
Apotheek Dumalin, Rijweg 64 , 3020 Herent, 016/62.49.39

Ziekenhuis
UZ Leuven Campus Gasthuisberg
Herestraat 49, Leuven
Tel. Spoed: 016 34 39 00
Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart Leuven
Naamsestraat 105, Leuven
Tel. Spoed: 016 20 92 80

Bakkers
Tartinne
Mechelsesteenweg 328
3020 Herent

De Open Bakker
Schoolstraat 18
3020 Herent

Bakkerij Govaerts-Thys
Gebroeders Massantstraat 43
3020 Herent

Bakkerij Steelandt
Onze-Lieve-Vrouwplein 62
3020 Herent

Supermarkten
Er zijn 3 supermarkten in Herent, in Leuven is er een grote Colruyt.
Aldi
Tildonksesteenweg 73
3020 herent

Carrefour
Broekveldstraat 34
3020 herent

Okay
Mechelsesteenweg 635
3020 Herent

Colruyt (Leuven)
Groenveldstraat 71
3001 Heverlee

Frituur en Pizzeria
Frituur Fantasia
Mechelsesteenweg 403
3020 Herent

Frituur De Brug
Wijgmaalsesteenweg 300
3020 Herent

Pizza Roma
Wijgmaalsesteenweg 295
3020 Herent

Pizza Maximus
Onze-Lieve-Vrouwstraat 113
3020 Herent

Bankautomaten
BNP Paribas
Mechelsesteenweg 465,
3020 Herent

KBC
O.L.Vrouwstraat 55,
3020 Herent

Belfius
Onze-Lieve-Vrouwstraat 57,
3020 Herent

ING
Half Daghmael 3
3020 Herent

Speelbossen
Mollekesbos: op het einde van de Kouterstraat (hier is een kampvuurkring waar groot
kampvuur gehouden mag worden indien het tijdig aangevraagd wordt bij de gemeente)
Bertembos
Wildemanspark: op 10 minuten wandelen

Zwembad
Zwembad Wilsele, Aarschotsesteenweg 730, 3012 Wilsele
Zwembad Kessel-Lo, Stadionlaan 4, 3010 Kessel-Lo
Sportoase Philipssite, Philipssite 6, 3001 Heverlee

Checklist
Bij aanvang van het gebruik wordt samen met de verhuurverantwoordelijke en de huurder
nagekeken of alles in orde is. Dit wordt samen met de verhuurverantwoordelijke herhaald op
het einde van de verhuur.

Datum aankomst:
Datum vertrek:
Wat
Concreet
Keuken

Klein en groot keukenmateriaal
voltallig en proper
Werkbladen proper
Vloer met nat
Vuur en oven proper

Lokalen

Gidsenlokaal (+ alle losse kussens
in het rek)
Jong-verkennerlokaal
Welpenlokaal (+ alle houten
plooibanken links achter de deur)
Kapoenenlokaal
Kabouterlokaal (+ alle houten
plooitafels links achter de deur)
Jong-gidsenlokaal

Gangen

Vloer met nat
Geen tafels en stoelen in de gang

Sanitair

Vloer met nat
Wc’s gekuist
Wastafels gekuist

Terrein

Grasveld en asfalt rondom het
lokaal.
Blokken tegen het lokaal
Hout netjes bij elkaar

In orde VOOR In orde NA de
de verhuur?
verhuur?

