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AFSPRAKEN 
JEUGDLOKAAL 

1. Openingsuren:
• Van 20 juli tot en met 31 augustus 2022
• Dagelijks van 20u00 tot 24u00
• Lokaal zal niet beschikbaar zijn tijdens evenementen of andere activiteiten in de zone.

De gebruikers kunnen de wachter oproepen (0032 496 18 04 67 of 0032 496 18 04 71) om het lokaal te 
openen en sluiten, echter enkel binnen de vooropgestelde uren. Evenwel onder de opschortende voor-
waarde dat Zilvermeer eenzijdig de uren van beschikbaarheid kan bepalen en aanpassen.

2. Doel van het jeugdlokaal: het Zilvermeer voorziet in een lokaal voor de jeugd van de camping om 
hen de kans te geven hier rond te hangen en spelletjes te spelen. 

3. Muziek spelen is toegelaten op een aanvaardbaar geluidsniveau. De omgeving mag geenszins 
overlast hiervan ondervinden.

4. In het lokaal mag geen alcohol of drugs worden verbruikt,  noch verkocht.

5. Er mogen wel frisdranken en water worden verbruikt, doch niet worden verkocht.

6. Er mag niet worden gerookt in het lokaal en de naaste omgeving van het lokaal.

7. Zilvermeer voorziet in de nodige zakken om zwerfvuil te voorkomen. De gebruikers zorgen er 
voor dat het lokaal picobello blijft.

8. Er mogen geen ingrijpende veranderingen aan het lokaal gebeuren, het moet ten allen tijde in de 
oorspronkelijke toestand kunnen hersteld worden. 

9. Zilvermeer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke schade veroorzaakt aan de ge-
plaatste materialen, installaties of  meubilair. 

10. Goede afspraken makenn goede vrienden. We gaan er van uit dat deze afspraken voor een goede 
werking van het jeugdlokaal zorgen. Mochten afspraken toch niet nageleefd worden, dan kan de 
directeur, zijn aangestelde of de wachter beslissen om het lokaal te ontruimen en/of te sluiten 
voor (on)bepaalde duur.


