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AANVRAAG :   VUURHUT  KAMPVUUR 
 
Datum : …………………………… van ………………...uur  tot  ………………..uur 
 
Naam GROEP: ...........................................................................................................................................   
 
Naam VERANTWOORDELIJKE: ...............................................................................................................   
 
Adres VERANTWOORDELIJKE : ..............................................................................................................  
 
Telnr. of GSMnr. VERANTWOORDELIJKE : .............................................................................................   
 
Emailadres VERANTWOORDELIJKE : .....................................................................................................  
 
Ondernemingsnr. of BTWnr. GROEP : ......................................................................................................  
 
Richtlijnen bij het gebruik van de vuurhut 
 
1. Het houden van een kampvuur/barbecue wordt enkel toegestaan na schriftelijke toelating van de directie en 

afhankelijk van de weersomstandigheden (droogte).  Volgende richtlijnen dienen strikt nageleefd te worden. 
2. De aanvraag voor een kampvuur/barbecue dient minstens 24 uur op voorhand te gebeuren.  
3. Een kampvuur/barbecue mag enkel gehouden worden op de daarvoor bestemde plaats (= op de zandvlakte, in de 

omgeving van de grote glijbaan).  Op geen enkele andere plaats mag een kampvuur/barbecue gehouden worden. 
4. Voor het verzamelen van het hout is het ten strengste verboden het bestaande groenbestand te beschadigen.  

Enkel het sprokkelen van los hout is toegestaan.  Gebruik van houtskool voor de barbecue is aangeraden. 
5. Bij het houden van een kampvuur/barbecue dienen de nodige voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen 

(brandblusapparaten, emmers met water, spaden,…) 
6. Het vuur van een kampvuur/barbecue mag niet te hoog oplaaien. 
7. Het vuur van een kampvuur/barbecue dient ten laatste om 24u. volledig gedoofd te zijn. 
8. Tijdens een kampvuur/barbecue mag geen overtollige geluidshinder voorkomen. 
9. Andere kampeerders of groepen mogen niet gestoord worden door uw activiteiten tijdens een kampvuur/barbecue. 
10. Bij het einde van een kampvuur/barbecue dient het vuur volledig gedoofd te zijn. 
11. De plaats van een kampvuur/barbecue dient na het einde volledig en grondig opgeruimd te zijn. 
12. Het bestuur kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen en/of schade aangebracht tijdens 

het houden van een kampvuur/barbecue, noch aan derden. 

 
 

Verklaart de richtlijnen gelezen te hebben en ermee akkoord te gaan: 

 
 
DATUM + HANDTEKENING 
Namens de groep :        
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