Scouts en Gidsen Zandstuivers Pulle
ALGEMEEN
SITUERING
Onze lokalen bevinden zich in de dorpskern van Pulle, ze zijn gelegen aan de
Boudewijnlaan (aangeduid op kaart). Aan de kant van de Boudewijnlaan is een parking
voorzien voor wagens, het is ten strengste verboden om met wagens op ons terrein te
rijden.

ACCOMODATIE
 2 grote lokalen
 2 kleine lokalen
 1 keuken
 2 sanitaire blokken (enkel toiletten en lavabo’s, geen douches)
 Kookmateriaal, eetgerief, tafels en stoelen beschikbaar voor 40 personen
 Kuismateriaal maar GEEN keukenhanddoeken, dweilen en kuisproducten

SPEELMOGELIJKHEDEN
Ons terrein wordt uiteraard ter beschikking gesteld aan onze huurders. Het mag voor
allerlei activiteiten gebruikt worden maar het is niet toegelaten om putten te maken, onze
sjorbalken te gebruiken of een kampvuur te maken.
Naast ons terrein zijn er ook nog enkele andere speelvelden en –bossen:
 Dorpsplein: tussen de Koolmeeslaan, het Slangenbos en de Lijsterlaan (+/- 10
minuten wandelen)
 Speelbos: aan de linkerkant van de Heuvelstraat (+/- 15 minuten wandelen

OPENBAAR VERVOER
Op 200 meter van het lokaal aan het kruispunt van de Boudewijnlaan en de Torenstraat is
er een bushalte met rechtstreekse verbindingen naar Antwerpen, Grobbendonk,
Herentals, Vorselaar, Ranst, Broechem en Wommelgem.
Het gaat om de buslijnen 420 en 427, deze bussen rijden om het uur.
BESCHIKBAARHEID
Onze lokalen worden enkel verhuurd aan verenigingen, particuliere initiatieven of feesten
worden geweigerd. Onze lokalen worden niet geschikt geacht voor groepen groter dan 40
personen. Tijdens het weekend zijn ze beschikbaar vanaf vrijdagavond 19:00u tot en met
zondagmiddag 12:00u.
Onze lokalen worden niet verhuurd tijdens de maanden maart, juli en augustus. Hierdoor
zijn ze dus ook niet beschikbaar voor kampen. Controleer ook eerst de beschikbaarheid
op onze verhuurkalender, deze kunt u vinden op onze website: www.scouts-pulle.be.

AFVAL EN MILIEU
De lokalen dienen zich na afloop van het weekend in een nette toestand te bevinden, ook
in Pulle halen wij ons huisvuil selectief op.
 Glas hoort in de glascontainer die u kunt vinden aan de overkant van café het
Anker, gelieve geen glas achter te laten aan ons scoutslokaal!
 Papier en karton kunt u in de blauwe vuilnisbakken deponeren.
 GFT (groenten, fruit en tuinafval) deponeert u in de groene vuilnisbak.
 PMD (plastic, metaal en drankkartons) wordt afzonderlijk opgehaald in blauwe
vuilniszakken.
 Restafval deponeert u in de zwarte vuilniszakken.
De desbetreffende blauwe en witte vuilniszakken, eigen aan de gemeente Zandhoven,
zullen voor u klaarliggen in de keuken. Gelieve op het einde van uw verblijf de
vuilniszakken dicht te maken en ze op de daarvoor voorziene plaats te zetten (onder het
afdak, voor de keuken). Voor de vuilniszakken rekenen wij €2,- per zak aan.
RESERVATIE EN VERHUUR
De mogelijke huurder neemt eerst een optie op een datum, dit gebeurt telefonisch of via
mail. Het contract wordt vervolgens opgestuurd en dient IN DUBBEL ondertekend
meegebracht te worden op vrijdag. Er wordt een voorschot van €100,- betaald, dit via
overschrijving.
De huurprijs bedraagt €110,- voor één overnachting en €175,- voor een weekend,
ongeacht het aantal personen. In de huurprijs zijn de kosten voor water, elektriciteit en gas
reeds verrekend.
De huurprijs dient aan het begin van het weekend contant en gepast betaald de worden
aan één van onze verantwoordelijken.
Wil je van ons wat meer informatie of de lokalen eens komen bekijken, neem dan contact
op met verhuurverantwoordelijke:
Amelie Van Sichem
0479077411
scoutspulle.verhuur@gmail.com
Verder wensen wij jullie een fijn verblijf in onze lokalen!
Scouteske groet, de leiding van Scouts & Gidsen Zandstuivers Pulle

