
 

    Richtlijnen voor de gebruikers van 
    het parkpaviljoen 

 
Dit document hangt ook op in het parkpaviljoen. 
 

 

Vóór gebruik 
 

 Zelf vuilniszakken voorzien, kuismateriaal is aanwezig. 

 Indien je een deel van het grasveld wenst te gebruiken moet dit ook aangevraagd 

worden op het aanvraagformulier.  

 Indien je bijvoorbeeld extra tafels, stoelen of speciale vragen hebt met betrekking tot je 

verhuur, gelieve dit steeds te vermelden bij de aanvraag en niet bij het afhalen van de 

sleutel. 

 In de kelderverdieping zijn er nog wc’s. De deur rechts achteraan biedt toegang tot 1 

mannentoilet, 2 urinoirs en 3 vrouwentoiletten. Deze mogen enkel gebruikt worden 

indien aangevraagd op het aanvraagformulier. 

 

 

Bij gebruik 
 

 Bij aankomst:  

o Het parkpaviljoen wordt steeds gecontroleerd na verhuur. Mocht je bij het begin 

van de verhuur toch schade, kuisverzuim of andere problemen ontdekken, dien je 

meteen de zaalwachters te contacteren via tel. 02 657 97 26 of gsm 0491 90 40 

42. 

o Het kuismateriaal nakijken. Een index vind je achteraan dit document. 

 De hoofdschakelaar van het parkpaviljoen staat standaard aan, de elektriciteitskast staat 

in de keuken. De lichten kunnen bediend worden achter de toog, links naast de doorgang 

naar de keuken. 

 De verwarming staat standaard op 10°C. Je bedient deze via de thermostaat achter de 

toog: 

o Het pijltje naar boven duwen tot de gewenste temperatuur. Je zal zien dat er een 

vlammetje komt te staan, dit wil zeggen dat de temperatuur in werking is gezet 

om de gevraagde temperatuur te bereiken. Aan de kranen van de chauffages zelf 

moeten jullie niet komen, deze staan permanent aan (ter info: deze thermostaat 

bedient ook de wc’s beneden). 

 

 

Taken van de huurder na gebruik 
 

De huurder zorgt dat het parkpaviljoen op orde en gekuist wordt achtergelaten: 
 

 De gebruikte ruimtes zijn geborsteld en gedweild waar nodig. De toog en de frigo zijn 

proper gemaakt. 

 De vuilnisbakken zijn leeggemaakt en de vuilniszakken worden meegenomen door de 

huurder. 

 De verlichting, chauffage en frigo zijn uitgeschakeld. De frigodeur laat je openstaan 

(door de houten blokken ervoor te klemmen). 

 Indien de buitenruimte gebruikt werd (voor petanque, BBQ, sport/spel), wordt deze ook 

proper achtergelaten. 

 Vuile doeken/vodden/dweilen worden in het grijze bakje naast de pompbak in de keuken 

gelegd. 

 Alle tafels worden teruggeplaatst, de houten stoelen worden op de houten tafels gezet. 

Gelieve de aantallen en het plan hierna te respecteren. 



 
 

 

 

Meubilair: aantallen 

 

 27 houten stoelen en 5 kuipstoelen aan 8 houten tafels (de houten tafels en stoelen NIET 

buiten gebruiken, hiervoor zijn de klapstoelen en klaptafels beter geschikt) 

 16 grijze kuipstoelen vooraan rechts 

 28 klapstoelen en 8 klaptafels achteraan 

 8 houten tafels 

 2 kleine houten tafels aan toog 

 

 

Meubilair: plaatsing volgens plan 

 

  WC   KEUKEN 

 
 

 

 

Huishoudelijk reglement 
 

Het parkpaviljoen valt onder het ‘huishoudelijk reglement voor de verhuur van 

gemeentelijke infrastructuren’, goedgekeurd door de gemeenteraad op 16 december 2015. 

Bij niet-uitvoering van de afgesproken taken zal dit reglement toegepast worden.  

 

Voor meer info over het parkpaviljoen en om het reglement te raadplegen:  

surf naar www.hoeilaart.be/parkpaviljoen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grijze 
stoelen 

 
TOOG  

Gesloten 
kast  

Klap 
stoelen 

+tafels Gesloten 
kast  

INGANG 



 
 

 

 

Index kuismateriaal 
 

Wat Product Aantal Waar 

Onderhoud toilet Alkastar, WC Lemon 1 Kast keuken 

Onderhoud vloer Floor & Surface Cleaner 3 Kast keuken 

Afwasproduct  3 Kast keuken 

Schoonmaakproduct toog Enzypin, Dipp 3 Kast keuken 

Sponsjes  2 Kast keuken 

Vaatdoekjes  1 Kast keuken 

Keukenhanddoeken  2 Kast keuken 

Handborstel + vuilblik  1 Kast keuken 

WC-rollen Tork 1 Kast keuken 

WC-rollen gewoon  1 Kast keuken 

Grote handdoekrollen Tork 4 Kast keuken 

Emmer  1 Achter keukendeur 

Dweil  3 Achter keukendeur 

Aftrekker  3 Achter keukendeur 

Bezem  1 Achter keukendeur 

Luchtverfrisser Clean Air Spray 2 Kast keuken 

Rol witte vuilzakjes  1 Kast keuken 

Doos latex handschoenen  1 Kast keuken 

Kleine aftrekker  1 Kast keuken 

Bierreiniger  2 Kast keuken 

 


