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Welkom 
 
Beste huurder, 
 
Van harte welkom op het kampeerterrein van de scoutinggroep Van Rossum-Elisabeth in Delden.  
 
Dit verhuurboek is bedoeld om enkele zaken in de blokhut en op het terrein duidelijk te maken. De huisregels en 
het noodplan zijn daar enkele voorbeelden van. Ook staan er in dit boek de nodige en wellicht handige adressen 
en telefoonnummers. 
 
Wij wensen u een prettig verblijf op ons terrein! 
 
Stichting Exploitatie ’t Plaank’nhoes 
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Huisregels 
 
Ook dit terrein kent enkele huisregels. Van U wordt verwacht dat u deze zult naleven en ook anderen hierop zult 
attenderen. 

Brandveiligheid 
Er geldt binnen de blokhut een rookverbod.  
 
In verband met de brandveiligheid van het gebouw is het ten strengste verboden om camouflagenetten, e.d. aan 
het plafond c.q. de hanenbalken op te hangen. Alle feestversiering dient geïmpregneerd te zijn. 
 
Open vuur mag uitsluitend worden gemaakt in de kampvuurkuil. Er is een doorlopende ontheffing stookverbod 
aanwezig. U dient aan de gemeente te melden dat u voornemens bent een vuur op te richten. De melding kan 
worden verstuurd naar info@hofvantwente.nl. Op www.natuurbrandrisico.nl kunt u raadplegen of u mag stoken 
in verband met eventuele droogte. 
 
Aan personen jonger dan 18 jaar wordt geen alcohol geschonken. 
 
Auto’s dienen geparkeerd te worden naast de weg. Zorg ervoor dat alle auto's aan één zijde van de weg staan 
geparkeerd. Dit in verband met de bereikbaarheid voor de veiligheidsdiensten. 
 
Tussen 23.00 uur en 8.00 uur gaat de nachtrustperiode in en wordt bij verblijf buiten op het terrein slechts met 
gedempte toon gesproken. Hou rekening met de naaste buren! 
 
Het naast gelegen terrein is privé eigendom. Het is absoluut niet toegestaan dit terrein te betreden. 

In de blokhut 
De huurder dient zelf zorg te dragen voor borden, bestek, bekers, theedoeken, toiletpapier, vuilniszakken, etc. Dicht 
gebonden vuilniszakken moet men zelf na afloop meenemen. Dit geldt ook voor lege flessen en ander glaswerk. 
Het is verboden ‘vuilnis” achter te laten. 
 
Banken, stoelen en tafels worden na gebruik weer op hun plaats teruggezet  
 
De gebruikte ruimten dienen SCHOON en op de afgesproken tijd te worden opgeleverd. Onder meer houdt dit in 
dat alle gebruikte lokalen en ruimtes bezemschoon en gedweild worden opgeleverd. Wanneer dit niet gebeurd, 
wordt de borgsom van  € 45,- ingehouden. 
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Huurvoorwaarden 
 
Nogmaals de huurvoorwaarden zodat u deze altijd voorhanden heeft: 
 

 De vergoeding bedraagt € 3,50 p.p.p.n/d. 

 Het minimale huurbedrag is € 70,- per dag / nacht. 

 Er dient toeristenbelasting per nacht betaald te worden voor personen die niet uit de gemeente Hof van 
Twente komen en ook geen scoutinggroep zijn. Voor de gelden tarieven verwijzen we naar de website 
van de gemeente.  

 De reservering is definitief als een waarborgsom van € 45,- is betaald. 

 Betaling van de huur: 1 maand voor aanvang van de huurperiode. Restitutie borgsom: vindt alleen 
plaats, wanneer er minimaal één maand van te voren wordt af bericht. Indien men zich niet aan deze 
termijn houdt, vindt slechts 50% restitutie van de borgsom plaats. 

 Alle schade die door de huurder is veroorzaakt in, aan en om de blokhut en terrein komen volledig voor 
de rekening van de huurder. Alle schade dient zo spoedig mogelijk aan de beheerder te worden 
doorgegeven. De schade wordt aan het einde van het kamp verrekend. Is er geen schade, dit na 
beoordeling van de beheerder, zal restitutie van de waarborgsom plaats vinden. Als de huurder 
zelfstandig opdrachten voor reparatie geeft aan derden dan komen deze kosten voor rekening van de 
huurder. 

 De beheerder heeft te allen tijde het recht op controle van het juiste gebruik van het gehuurde. Hij is 
bevoegd maatregelen te nemen ter voorkoming van misbruik van het gehuurde. 

 Voor het houden van een kampvuur dient een melding te worden gedaan aan de gemeente via 
info@hofvantwente.nl. Tevens dit melden bij de beheerder. Voor brandhout moet men zelf zorgen. 

 In het bos mogen geen bomen gekapt en takken gesnoeid worden. Hout dat op de grond ligt kan 
gebruikt worden voor het maken van een kampvuur. Indien er geen hout aanwezig is, dient men dit zelf 
mee te brengen. Men is ten allen tijde zelf verantwoordelijk voor de eigen veiligheid en die van anderen. 
Men dient zelf te zorgen voor deugdelijk blusmateriaal. 

 Bij het verlaten van de blokhut moeten de gebruikte ruimten weer schoon worden achtergelaten. 
Gebruikte banken en tafels weer op hun plaats terug zetten. De huurder zorgt zelf voor de benodigde 
schoonmaakmiddelen. Dweilen, bezems en trekkers zijn bij de beheerder te verkrijgen. 

 Glas moet in de glasbakken bij de winkelcentra. Voor de afvoer worden van afval moet zelf worden 
gezorgd. 

 Het afhalen en inleveren van de sleutels dient men enkele dagen voor de huurdatum te regelen met de 
beheerder. In principe zijn aankomst en vertrek tijden 13.00 uur. 

 Aankomst en vertrektijden altijd in overleg met de beheerder. 

 Bezwaren of klachten kunnen  ter kennis worden gebracht aan de beheerder en / of aan het bestuur. 

 Voor verhuur tijdens opkomsttijden van onze eigen groep dient rekening met elkaar gehouden te 
worden. Verhuur kan ook alleen na overleg met alle betrokken partijen. 

 Voor verhuur tijdens kampen van onze eigen groep geldt dat aan- en afvoer van kampmaterialen e.d. 
plaats kan vinden. Onze leden zullen deze zo veel mogelijk beperken om “overlast” te vermijden.  
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Belangrijke telefoonnummers: 
 
Algemeen alarmnummer:  112 
Niet spoed eisende hulp:  0900-8844 

Adresgegevens van het terrein 
Het Kerkebos 
Seutersweg 6c (Inrit tegenover nr. 13) 
 
Beheerder:  
Tel: 0547 29 27 55 
 
Technische Dienst: 06 51 12 60 01 
 
Verhuur: Ellen Spijker 
Tel: 0547 29 27 55 
e-mail verhuur: blokhut.vre@planet.nl of blokhut@scoutingdelden.nl 
Rekeningnr: NL 44 RABO 031.33.53.883, t.n.v. St. Expl. Blokhut inz beheercommissie. 
Kvk: 41027590 

Huisartsen 
Huisartsenpost Hengelo: tel.088 555 11 55, Aletta Jacobslaan Hengelo (bij het ziekenhuis) 
Van maandag t/m vrijdag van 17:00 tot 08:00 uur (altijd eerst bellen !) 
 
Dr. Hiltermann & van der Velden: tel. 074 376 12 57, Vossenbrinkweg 1k Delden 
Dr. Prenger:     tel. 074 376 14 66, De Markt 2 Delden 
Dr. van den Helder:    tel. 074 376 40 25, Den Hof 10 Delden 
Dr. Van Manen:    tel. 074 376 45 99, Den Hof 10 Delden  

Apotheek 
Apotheek Delden:   tel. 074 376 18 82, Dr. Gewinstraat 2 Delden 

Ziekenhuis 
Streekziekenhuis Midden-Twente (SMT), Aletta Jacobslaan Hengelo 

Gemeente 
Gemeente Hof van Twente:  tel. 0547 85 85 85 
     info@hofvantwente.nl 
 

mailto:blokhut.vre@planet.nl
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In geval van nood 
 
In de blokhut hangt een vluchtplan. Wijs iedereen hierop en houdt U hieraan. De verzamelplaats is op het grasveld. 
Tevens is de blokhut voorzien van noodverlichting. Het is te allen tijde verboden deze te bedekken c.q. uit te 
schakelen! 
 

Wat te doen bij brand 
 denk om eigen en andermans veiligheid bij de te nemen maatregelen; 

 geef alarm en beëindig de werkzaamheden; 

 zet eventueel motoren, hoofdschakelaar van de stroomvoorziening, e.d. af; 

 tracht de brand te blussen, volg de instructies op de brandblusapparaten; 

 waarschuw brandweer (112) en geef de plaats van de brand door;  

 waarschuw andere aanwezigen in en om de blokhut; 

 waarschuw de beheerder; 

 houd publiek op afstand. 
 

Wat te doen bij grote materiële schade 
 denk om eigen en andermans veiligheid bij de te nemen maatregelen; 

 laat de situatie zoveel mogelijk intact, in verband met nader onderzoek; 

 waarschuw de beheerder. 
 

Wat te doen bij een milieu-incident 
 denk om eigen en andermans veiligheid bij de te nemen maatregelen; 

 beëindig terstond de vervuilingsbron; 

 tracht de vervuilingsbron te isoleren; 

 ruim zoveel mogelijk de gevolgen van de verontreiniging op; 

 waarschuw de beheerder. 
 

Wat te doen bij persoonlijk letsel 
 denk om eigen en andermans veiligheid bij de te nemen maatregelen, gebruik zo nodig persoonlijke 

beschermingsmiddelen; 

 zorg voor een stabiele situatie van slachtoffer(s); 

 verleen, alleen in noodgevallen, EHBO (alleen door gekwalificeerde personen); 

 waarschuw ambulance (112); geef plaats van het ongeval, het aantal slachtoffers en zo mogelijk de 
aard van de verwondingen door 

 waarschuw de beheerder 

 houd het publiek op afstand; 

 laat de situatie zoveel mogelijk intact, in verband met nader onderzoek. 
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Plattegronden 

Blokhut 
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Bentelo 
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In de Blokhut 
 
In de blokhut staat meubilair. Deze mogen wel verplaatst worden mits zij na gebruik weer op de originele plek 
terugkomen. 
 
Gelieve de wasbakken alleen te gebruiken voor het wassen en niet afwassen! 
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Handige adressen in Delden 
 

Algemene informatie 

VVV Delden 

Langestraat 29, 7491 AA Delden 
Tel: 074 376 63 63 
www.vvvdelden.nl 

Supermarkten 

Dirk v/d Broek 
Kortestraat 5, 7491 AX Delden 
Tel: 074 376 28 43 

Albert Heijn 
De Kolk 3, 7491 XN Delden 
Tel: 074 376 14 72 

Huishoudelijke artikelen 

Lamers 

Langestraat 110, 7491 AK Delden 
Tel: 074 376 12 17 

Zwembad 

Zwembad de Mors (openlucht) 

de Mors 4, 7491 DZ Delden 
Tel: 074 376 21 87 
www.zwembad-demors.nl 

Auqadrome Enschede (overdekt) 
J.J. van Deinselaan 2, Enschede 
Tel: 053 488 89 00 
www.aquadrome.nl 

Cafetaria 

Cafetaria Lenferink 
Langestraat 104, 7491 AK Delden 
Tel: 074 376 11 33 

Femis Grillroom (bezorgservice) 

Molenstraat 8, 7491 BG Delden 
Tel: 074 376 39 71 
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Dingen om te doen in de buurt 
 
Hieronder enkele dingen die te doen zijn in de regio. 
(let op: dit is slechts een selectie, meer info bij de VVV) 
 
Musea: 
Zoutmuseum Delden 
Langestraat 30 7491 AG Delden 
 
Kinderspeeltuin ’t Hofke 
Suetersweg 17 7497 MZ Bentelo 
 
Expositie en Museumboerderij Wendezoele 
Twickelerlaan 14 7491 BP Delden 
074-3762699; www.wendezoele.nl 
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Colofon 
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