Goed om weten voor aankomst
Aanwezigheidslijst
Bij aankomst dien je een lijst af te geven met alle aanwezigen, met onderscheid
of aanduiding leden en begeleiding. Bespaar je tijd en werk bij aankomst en maak
die thuis op. Je mag die ook vooraf doormailen.

Inventaris
Wie in een gebouw verblijft is verplicht bij aankomst een inventarislijst te
controleren. Op die lijst wordt het aanwezige materiaal aangekruist en eventuele
tekorten aangeduid vóór het gebouw in gebruik wordt genomen, zodat er achteraf
geen discussie is. De lijst wordt zo snel mogelijk terug bezorgd bij de
verantwoordelijke. Bij vertrek wordt die lijst door een verantwoordelijke van het
verblijf opnieuw gebruikt om de eindcontrole uit te voeren. Een correcte
eindcontrole kan maar gebeuren als alles terug op zijn plaats staat én in de juiste
hoeveelheden.

Brood
Kan je ter plaatse bestellen en de volgende dag wordt dit geleverd op het
gewenste tijdstip en met korting. Ook pistolets, stokbrood, koffiekoeken, …

Drank
Er is een voorraad aanwezig van gangbare frisdranken en alcoholische drank.
Fruitsap en wijn zijn van de Wereldwinkel. Hopper is ons eigen bier van hoge
gisting. Bij ons afnemen vermijdt extra verhuis en gesleur, en het spaart afval,
want enkel retourverpakking!

Openbaar vervoer
Er is een treinstation in De Pinte: 5 minuten vanuit Gent(Sint-Pieters).
Op 300m stopt De Lijn met bus 76 (halte Moerkensheide - Nieuwstraat)

Poetsen
Wij voorzien zelf milieuvriendelijke producten. Ook het poetsmateriaal is aanwezig.
Respecteer de aangegeven dosering, dat werkt beter én is goedkoper.
HET GEBRUIK VAN BLEEKWATER IS NIET TOEGELATEN! Het vernietigt het biologisch leven
van onze septische put!

Huishoudelijk reglement
Dit staat op de achterzijde van het contract, of in geval van gemaild contract op de
2de bladzijde. Lees dit goed om verrassingen achteraf te vermijden!

Aankomst en vertrek
De eerste dient zich steeds aan te melden bij aankomst in het hoofdgebouw.
Ook bij vertrek ga je niet weg zonder contact met de verantwoordelijke ter
plaatse, zodat kan nagekeken worden of alles in orde is.

