
VERHUURREGLEMENT BLOKHUT  

“DE PIELSKOEL” 

1. Houd het gebouw heel en schoon. Dit wordt gecontroleerd door de verhuurder 

aan het begin en eind van de huurperiode middels een checklist: 

• De kosten van eventuele vernieling, schade, vermissing en schoonmaak 

zullen bij de huurder in rekening worden gebracht. 

• Na de huurperiode dient het gebouw schoon achtergelaten te worden. Afval 

zijnde blik, glas, papier/karton of plastic flessen dienen zelf weggebracht te 

worden naar de containers ter hoogte van Boshoverweg 57. Overig vuilnis 

dient meegenomen te worden.  

2. Laat het gebouw goed achter bij afwezigheid: 

• Zorg ervoor dat alle deuren en ramen afgesloten zijn en dat het 

alarmsysteem wordt ingeschakeld bij vertrek. 

• Laat geen overbodige lampen branden en zet alleen waar nodig de 

verwarming aan. Laten we samen denken aan het klimaat.  

3. Veroorzaak geen geluidsoverlast voor de omwonenden!  

Na 22.00 uur dient er rust te heersen zowel op het terrein als in de wijk! 

4. Bescheiden kampvuur is mogelijk, alleen in de daarvoor bestemde stookbak in 

de kampvuurcirkel. Deze dient schoon achtergelaten te worden. De huurder 

moet zelf voor brandhout zorgen en alles wat over is zelf opruimen. Bij 

kampvuur dient de huurder zich te houden aan het stookreglement. 

5. De verhuurder spreekt van tevoren met de huurder af welke lokalen en 

materialen gebruikt mogen worden. 

6. Het is verboden gebruik te maken van de klimwand in de grote zaal. 

7. Tijdens de bijeenkomsten van de eigen groepen op zaterdag 09:30 – 13:00 uur 

dient de huurder afwezig te zijn van de gehuurde locatie. 

• Indien de bagage in het linker- of rechter lokaal opgeborgen mag worden 

dan dient dit op dusdanige wijze te gebeuren dat de materiaalkasten goed 

te bereiken en te openen zijn. Het is bij uitzondering mogelijk dat de 

bagage opgeslagen dient te worden in de sanitaire ruimte.  

• De huurder dient de boodschappen en kookspullen op het linker werkblad 

op te slaan zodat de eigen groepen bij het aanrecht en de fornuizen 

kunnen. 

• Als blijkt dat eigen groepen hinder ondervinden van de huurder dan kan dit 

gevolgen hebben voor het terugstorten van de borg. 

8. Tijdens de verhuurperiode kan men een bezoek van de verhuurder verwachten. 

Daarnaast is het mogelijk dat er leiding van Scouting Hubovra langskomt om 

spullen te halen of brengen. Bij aanwezigheid wordt dit gemeld.  

9. Het inleveren van de sleutel wordt in overleg met de huurder besproken. 

10. Tijdens de verhuurperiode is het mogelijk dat het gras wordt gemaaid. 

11. Een lijst met belangrijke telefoonnummers hangt naast de telefoon. 

12. Verhuurder dient zich op de hoogte te stellen van het ontruimingsplan, dit 

bevindt zich in de calamiteitenkast in de keuken 



 

WAT TE DOEN BIJ BRAND 
 

1.  BLIJF RUSTIG 
 

2.  BEOORDEEL DE SITUATIE 
 

3.  BLUS INDIEN MOGELIJK (denk aan je eigen veiligheid) 
 

4.  ONTRUIM HET GEBOUW  

- Sluit ramen en deuren  

- Sluit gas en elektriciteit af 

- Neem het EHBO-koffer mee  

       GA NAAR VERZAMELPLAATS:  LANTAARNPAAL OP PARKEERPLAATS 
 

5.  BEL 112  
       GEEF DOOR:   POLITIE, BRANDWEER OF AMBULANCE NODIG 

                              JE EIGEN NAAM 

                              GEMEENTE WEERT 
 

       BEANTWOORD DE VRAGEN VAN DE CENTRALIST 

       GEEF DOOR:   JE EIGEN NAAM 

                               BLOKHUT “DE PIELSKOEL” 

                               PYLSSTRAATJE 2, 6003 AK WEERT 

                               GEMEENTE WEERT 

                               0495 - 546456 
 

6.  LAAT NIEMAND MEER BINNEN  

 EN HOUD DE DOORGANG VRIJ  
 

7.  INFORMEER BEVELVOERDER BRANDWEER 

     EN BLIJF BESCHIKBAAR 
 

8.  WAARSCHUW:  Frans Gubbels                 06 - 50 41 16 11 

                               André van Beerendonk   06 - 20 54 32 94 

 

      NA SEIN BRANDWEER:  GA NAAR EVACUATIEPLAATS 

HOEK STIENENSTRAAT – HUSHOVERWEG 

 



 

WAT TE DOEN BIJ EEN ALARM  
1. Schakel het systeem uit (zie omschrijving hierboven). 

2. Blijf aanwezig. 

3. Je wordt gebeld door een medewerker van de meldkamer. Deze 

vraagt om je afmeldcode of ID code (dit is niet je alarmcode!). 

4. Meld aan de medewerker dat je niet over een afmeldcode beschikt. 

5. Beantwoord verder de vragen van de medewerker. 

6. De medewerker van de meldkamer zal vervolgens contact opnemen 

met de beheerder van de blokhut. 

7. De beheerder zal telefonisch contact met je opnemen of komt ter 

plaatse. 

8. Blijf dus aanwezig totdat je met de beheerder hebt gesproken. 

9. Let op: ga niet direct zelf naar de beheerder bellen want dan is de 

telefoonlijn bezet en kan de medewerker van de meldkamer de 

beheerder niet bereiken. 

 

 



 

BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS 
 

ALGEMEEN ALARMNUMMER 112 

 

POLITIE GEEN SPOED 0900-8844 

 

VERHUURDER  JOS COOLEN:         06 22 66 38 79 

BEHEERDER     FRANS GUBBELS:  06 50 41 16 11 

 

HUISARTS 
Borghans:            Boshoverweg 90a, Weert                    Tel 0495 530 603 

Kloeppel:             Sint Odastraat 22, Weert                Tel 0495 533 393 

 

HUISARTSENPOST  
Van maandag t/m vrijdag 17:00 tot 08:00 uur en  

Van zaterdag 08:00 t/m maandag 08:00 uur  

ALLEEN voor spoedgevallen en ALLEEN na telefonisch overleg                                        

 

Huisartsenpost:   Begijnenhofstraat 36, te Weert     Tel 0495 677 677 

 

APOTHEEK 
Boshoven:            Boshoverweg 90, Weert                 Tel 0495 520 600  

Dienstapotheek:  Schuttebeemd 33, Weert               Tel 0495 549 720 

      (spoedrecepten)  
 

TANDARTS 
Bongers:              Boshoverweg 73a, Weert               Tel 0495 542 188 

Spoedgevallen:    (dienstdoende tandarts)                                Tel 0495 460 765 

 

 

 


