
Huisreglement Het Buitencentrum Overasselt BV en 

Het Buitencentrum Oldebroek BV
Algemeen 

1. Na 23.00u moet het buiten de accommodatie en op het terrein rustig zijn.

2. Het is niet toegestaan om tussen 01.00u en 09.00u live- of mechanisch muziek ten gehore te brengen in de 

accommodatie. Omdat de accommodatie in een natuurreservaat ligt mag u buiten het gebouw helemaal geen 

mechanische muziek ten gehore brengen. 

3. Locatie Overasselt: de Vennenzaal beschikt over een vaste geluidsinstallatie. Het is niet toegestaan om in deze 

ruimte gebruik te maken van een eigen geluidsinstallatie voor een feestavond of disco.

4. Het gebruik van een eigen geluidsinstallatie in alle overige accommodaties is alleen mogelijk in overleg.

5. Onnodig claxonneren is een zeer hinderlijke vorm van overlast. Probeer dit te voorkomen.

6. Afval dien je te scheiden in papier, glas, frituurvet en restafval (incl. GFT). Je kan het afval deponeren in de 

containers voor het gebouw. De afvalcontainers zijn te gebruiken voor een “normale” hoeveelheid afval. 

“Grotere” hoeveelheden afval dien je zelf mee te nemen of kan je tegen een vergoeding achterlaten.

7. Het is niet toegestaan om items met (dubbelzijdig) tape op te plakken. Dit geeft schade aan deuren en muren. 

Gebruik plakband voor muren en punaises voor slaapkamerindelingen (er hangen houten slaapkamerbordjes).

8. Locatie Overasselt: Het betreden van de omliggende kampeerterreinen buiten het hekwerk is niet toegestaan.

9. Locatie Overasselt: Overdag is het toegestaan vrij te wandelen op wegen en paden in het omliggende

natuurreservaat. Echter mag er niet van de wegen en paden afgeweken worden. Tussen zonsondergang en 

zonsopgang is het niet toegestaan om het natuurreservaat te betreden.

10. Parkeren is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. Inritten, toegangswegen, poorten en 

bosranden dienen ten allen tijden vrij te blijven van auto’s.

11. Roken in de accommodatie en in het bos is niet toegestaan. Roken is alleen toegestaan op de terrassen 

waarbij gebruik gemaakt kan worden van de doofpotten en/of de asbakken uit de groepskeukens.

12. Fonduen, racletten, gourmetten, tafelgrillen etc. is niet toegestaan. Graag overleggen met beheerder als er 

‘zware apparatuur’ gebruikt gaat worden.

13. Huisdieren zijn in de accommodatie en op het terrein niet toegestaan.

14. Als groepsverantwoordelijke ben je verplicht je te houden aan de drank- en horecawet waarbij het niet 

toegestaan is om alcoholische dranken te schenken aan jongeren onder de 18 jaar.

15. Het in bezit hebben en/of gebruik van drugs is verboden binnen de accommodatie en op het terrein.

Meubilair

1. Meubilair wat binnen staat hoort binnen te blijven. Op de terrassen is voldoende meubilair aanwezig.

2. Meubilair binnen de accommodatie mag verplaatst worden maar dient aan het einde van het verblijf op de 

juiste plek teruggezet te worden.

3. Bedden mogen niet verplaatst en niet tegen elkaar aangeschoven worden.

4. Gebruik van een laken over het matras en een kussensloop over het kussen is verplicht. 
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Huisreglement Het Buitencentrum Overasselt BV en 

Het Buitencentrum Oldebroek BV

Veiligheid en brandpreventie

1. Het is niet toegestaan om zonder toestemming en begeleiding van instructeurs van Het Buitencentrum gebruik 

te maken van de “vaste” buitensportactiviteiten op het terrein.

2. In de accommodatie hangt een brandalarm welke afgaat bij binnen roken, rookmachines en soms door stoom 

vanuit de douches: controleer hierbij of de ventilatie hoorbaar aanstaat. Bij misbruik van de brandmeldinstallatie 

(o.a. vals alarm) zal er minimaal € 300,00 in rekening worden gebracht.

3. Blusmiddelen zoals brandslangen en brandblussers zijn allen verzegeld. Bij misbruik (gebroken zegel) worden 

kosten in rekening gebracht. Om uw veiligheid te waarborgen dient het gebruik/misbruik van brandblusmiddelen 

zo snel mogelijk gemeld te worden bij de beheerder.

4. Kampvuur is alleen toegestaan op de bestaande vuurplaatsen. Het vuur mag niet hoger dan “heuphoogte” 

komen en er mag alleen onbehandeld hout worden gebruikt. Het kampvuur dient uiterlijk om 00.00u 

uitgemaakt te worden. Kampvuur is niet toegestaan bij een stookverbod.

Overig

1. Locatie Oldebroek: Er lopen katten op het terrein om ongedierte rondom accommodaties tegen te gaan. Ze 

mogen niet naar binnen, gevoerd worden of mee naar huis genomen worden.

2. In het bos groeien diverse boomsoorten, bossen en planten, welke niet vernield of mee naar huis genomen 

mogen worden. I.v.m. de aanwezigheid van teken is het raadzaam om tijdens/na het verblijf te controleren. 

3. Het is niet toegestaan om op eigen gelegenheid bomen en takken om te zagen

4. Bospaden moeten vrij blijven van obstakels (hutten, takken etc.)

5. Eigen tochten organiseren kan in overleg met de beheerder en mag onder de volgende voorwaarden: 

o Alleen op het terrein van Het Buitencentrum

o Geen permanent aangebrachte markeringen (zoals verf)

o Graag eigen meegebrachte spullen opruimen na afloop (linten, breaklights etc.)

Naast deze huisregels zijn tevens de algemene voorwaarden van toepassing!


