VZW SPORTPROMOTIE OOSTENDE
Vingerlingstraat 5/1
8400 Oostende
oostende@telenet.be
www.sportchalets.be
0897.574.850

BOEKINGEN EN BETALINGEN
Info omtrent beschikbaarheid wordt telefonisch of met een formulier op de website door de
aanvrager opgevraagd. ( www.sportchalets.be )
Indien beschikbaar krijgt de aanvrager een boekingsformulier. Op basis van dit formulier
wordt de boeking samen met de betalingsmodaliteiten bevestigd. De boeking is pas definitief
na betaling van 25% van het totale bedrag binnen de 14 dagen na de boeking.
Het restbedrag wordt betaald ten laatste 10 dagen voor de eerste dag van het verblijf.
Bij annulering na het betalen van het voorschot, wordt een administratieve kost van 50 euro
per boeking in rekening gebracht.
Een week voor het verblijf worden de nodige codes doorgestuurd.
PRIJZEN
Overnachting:

13 euro per nacht per persoon

Linnenpakket:

4 euro per nacht per persoon
( hoeslaken, dekbed, dekbedovertrek, kussensloop )

Gebruik keuken:

16 euro ( excl. gebruik materiaal )
26 euro ( incl.; gebruik materiaal )

Gebruik tent:

gratis

Polyvalente ruimte:

26 euro per dag ( incl. multimedia )

Waarborg:

200 euro

ONTHAAL
De beheerder of zijn vervanger zorgt voor het onthaal en eventueel een rondleiding op het
domein. Het aankomstuur wordt één week op voorhand bevestigd.
AUTO’S
Auto’s zijn enkel toegelaten op de parking van het domein.
DOMEIN
De sportchalets beiden onderdak voor 56 personen. ( 7 chalets van 8 personen )
Het domein beschikt tevens over 2 vernieuwde sanitaire blokken, een keuken, een
ontmoetingsruimte, een polyvalente tent ( eind april – eind september ) en een polyvalente
zaal met multimedia.
Tuintafels en banken zijn ter beschikking. Al het andere meubilair wordt enkel binnen
gebruikt.
De keuken bestaat uit een wastafel, een elektrisch fornuis met 4 bekkens, 4 frigo’s en een
diepvries. Er zijn voldoende pannen, potten, glazen, borden, kopjes, bestek aanwezig voor
60 personen. De keuken en het materiaal wordt na gebruik netjes achtergelaten.
Het gebruik van een friteuse is niet toegelaten.
De huurder kan gebruik maken van externe catering. Tips omtrent cateringbedrijven in de
buurt kun je opvragen bij de beheerder. Het cateringbedrijf staat zelf in voor het afval.
Om schade aan ramen en dakpannen te vermijden zijn balspelen enkel op het grasterrein
toegelaten. Voor de hygiëne worden er geen huisdieren toegelaten in beide gebouwen.
Bij het verlaten de sportchalet doof je de verlichting en zet je de verwarming af.
De energie en de grondige schoonmaak zit verrekend in de huur. Er wordt verwacht van de
gebruikers dat ze de kamers en het domein proper achter laten;
Van eind april tot eind september is er gratis een grote polyvalente tent ter beschikking.
SLAAPKAMERS
Iedereen is verplicht één (hoes)laken mee te brengen en te gebruiken over de
matrasbeschermer. Hoofdkussens liggen op het bed. Je brengt enkel een kussensloop mee.
Slaapzakken kun je meebrengen. Een lakenpakket bestaande uit een dekbed, hoeslaken,
kussensloop en dekbedovertrek kun je zijn te verkrijgen na een berichtje vooraf
Matrassen blijven op de bedden.

TENTEN
Tenten zijn op het domein niet toegelaten
BRANDVEILIGHEID
Alle gebouwen zijn voorzien van branddetectie en passende blusmiddelen. Bij
misbruik van brandblussers en rookdetectors wordt € 50 aangerekend,
plus de rekening voor de herstelling en de eventueel aangerichte schade.
Hou iedere doorgang en uitgang vrij.
Binnen in de gebouwen en de tent geldt een absoluut rookverbod.
Een kampvuur is niet toegelaten. Een eigen BBQ-stel is toegelaten op minsten 10 meter van
de gebouwen.

ONDERHOUD, EINDSCHOONMAAK, ENERGIE
Je bent zelf verantwoordelijk voor het netjes houden van het domein en de infrastructuur.
Er is hiervoor voldoende materiaal ter beschikking.
De grondige eindschoonmaak zit het huurgeld.
Werp bij uw vertrek de vuilniszakken in de afvalcontainer, glas in de glascontainer (op straat)
plastiek, brikverpakking en blik in de daarvoor voorziene zakken.
Doof bij het verlaten van de slaapchalets steeds de lichten en schakel de verwarming uit.
(NACHT)RUST
Hou rekening met de verplichte nachtstilte (van 22.00 uur tot 8.00 uur) buiten op het
domein. Zeker bij het gebruik van een geluidsinstallatie dien je rekening te houden met de
medegebruikers op het domein en de buren.
VERANTWOORDELIJKHEID
De huurder is zelf verantwoordelijk voor de activiteiten in de gehuurde infrastructuur.
Deze activiteiten mogen niet in strijd zijn met de openbare orde en goede zeden.
Verder is de huurder verantwoordelijk voor de schade aangericht aan het gebouw.
De verhuurder is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
De burgerlijke aansprakelijkheid van de huurder ten aanzien van derden wordt niet gedekt
door een verzekeringspolis van de verhuurder. De huurder dient zich hiervoor zelf te
verzekeren.

De huurder dient in alle omstandigheden de richtlijnen van de leden van de VZW
Sportpromotie i.v.m. veiligheidsmaatregelen, (parkeren, kampvuur, rookverbod, enz.…)
strikt na te leven en het huishoudelijk reglement te kennen en te respecteren.
De huurder verklaart en erkent dat de infrastructuur en het materiaal dat ter beschikking
wordt gesteld in prima staat verkeert bij aanvang van de activiteit.
Indien na de verhuring schade vastgesteld wordt, zal de huurder op het eerste verzoek van
de verhuurder aanwezig zijn om tegensprekelijk de aard en omvang van de schade te
bepalen. Indien de betrokkene niet aanwezig is, zullen aard en omvang van de schade door
de verhuurder worden bepaald. Dergelijke eenzijdige vaststelling, de huurder behoorlijk
uitgenodigd zijnde, zal als bindend worden beschouwd en de kosten voor herstelling en/of
vervanging zal afgehouden worden van de waarborg.
De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal en/of beschadiging van
materiaal dat toebehoort aan de huurder.
De waarborg van 200 euro wordt teruggestort binnen 10 dagen na de laatste dag van het
verblijf.

