
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scouts Sint-Carolus Mol-Ginderbuiten 

A4205S 

 

 

Informatief document aan huurders 



2 
 

Adres 
Vekeblok z/n 

2400 Mol 

België 

Doelgroepen 
De voornaamste doelgroep voor de verhuur van ons lokaal zijn jeugdverenigingen. Andere 

verenigingen kunnen uiteraard ook onze lokalen huren. Het lokaal is geschikt voor groepen tot ±30 

personen.  

Voorrangsregels 
Bij een gelijktijdige aanvraag, worden volgende voorrangsregels gehanteerd: 

- Kamp > weekend 

- Weekend > verhuur 1 dag (feest, vergadering, …)  

- Jeugdverenigingen > andere verenigingen 

- Verenigingen eigen gemeente > andere verenigingen 

Bij ongelijktijdig aanvraag wordt uiteraard voorrang verleent aan de eerste boekaanvraag. 

Oppervlakte lokalen 
De lokalen beslaan een totale oppervlakte van 150m² en bestaat uit: 

- Keuken 

- 2 lokalen: te gebruiken als slaapzaal / speelruimte / leefruimte 

- Leidingslokaal: kan ook eventueel gebruikt worden om te slapen 

- 2 toiletten 

- 1 wasruimte 

- Gemeenschappelijke doucheruimte 

De lokalen zijn geschikt om +- met 30 personen te overnachten. Je kan altijd op voorhand een kijkje 

komen nemen. Een plannetje wordt hieronder getoond. 
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Terrein 
Het terrein kan gebruikt worden om te spelen, maar ook evenzeer om tenten op te stellen om in te 

overnachten. Aan de overkant van de straat is een openbaar basketbal- & voetbalpleintje dat ook 

kan gebruikt worden. 

We vragen om de auto’s te parkeren op de voorziene parkeerplaatsen. Parkeren van auto’s op het 

grasterrein is niet toegestaan. 

Kampvuur 
Helaas is het niet toegestaan om aan onze lokalen een kampvuur te organiseren. Deze regel is binnen 

heel de gemeente Mol van kracht. Meer informatie vindt u op: 

http://www.gemeentemol.be/product/1784/open-vuur  

 

  

http://www.gemeentemol.be/product/1784/open-vuur
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De omgeving + mapje 
Onze lokalen zijn gelegen achter de kerk van Ginderbuiten, in het Vekeblok, 2400 Mol. Naast een 

groot grasplein zijn de lokalen ook grenzend aan een lokaal speelterrein. Het lokaal is op 

wandelafstand van enkele cafés, banken, bakkers, apotheker, frituur, ... Ook speelbossen en 

speeltuin zijn makkelijk te voet bereikbaar. Speelbos de Galbergen bevindt zich slechts op 1km van 

onze lokalen.  Onze lokalen zijn gelegen in een rustige buurt, maar daarentegen toch ook zeer 

centraal gelegen en dicht tegen het centrum van Mol. Slechts op een afstand van 1km vindt u de 

grote supermarkten, het station, ... 

- Scoutslokaal (A) 

- Buurtcafés:   de Krophoek (1) en Den Bakker (2) 

- Bank:   kbc (3), fortis (4) en crelan (5) 

- Frituren:   ’t Rosalieke (6) en Tom’s Diner (7) 

- Nachtwinkel:   Star (8), 24 (9) 

- Station:  station Mol-centrum (10) 

- Broodjesbar:   Baget (11), Istanbul (12) 

- Supermarkten:   Colruyt(13), Delhaize(14), Aldi(15), Lidl(16), Albert Hein(17), Action 

(18): 

- Uitgaansbuurt:   caféstraat ‘de corbiestraat’(19) 

- Speelbos de Galbergen (20) 

- Provinciaal recreatiedomein het Zilvermeer (21): 

- Sportcentrum Den Uyt (zwembad, …) (22) 

- Hobbywinkels:  hubo (23), hobbyland (24) , brico (25) 



5 
 

 

  



6 
 

Afval 
Afval kan achtergelaten worden in de daarvoor voorziene restafvalcontainer. 

Er wordt wel een bedrag aangerekend van 2,5 euro per vuilniszak. 

Verbruik 
Het verbruik wordt extra aangerekend bovenop de huurprijs, hiervoor wordt simpelweg de 

aankoopprijs doorgerekend. 

 

elektriciteit:  0,25 euro / kWh 

mazout:   forfaitaire bijdrage 

gas:   forfaitaire bijdrage 

grondwater :   gratis (zowel de douches, toiletten als de wasbak maken gebruik van grondwater)  

Koelkasten 
De koelkasten en/of diepvriezers die gebruikt worden, dienen bij het verlaten van het lokaal volledig 

leeggemaakt en uitgewassen te worden. De stekkers dienen ook uitgetrokken te worden waarna de 

deuren opengezet worden. 

Wat te doen? 
De gemeente Mol kent heel wat plaatselijke evenementen en fuiven. Een volledig overzicht kan je 

terugvinden op:  

http://www.gemeentemol.be/activiteitenoverzicht.aspx  

Nachtrust  
Wij zouden het op rij stellen als u ook aan onze buren denkt en hun nachtrust niet verstoord. Daarom 

willen wij vragen om de muziekinstallaties om 22.00 binnen te zetten en deze ook zachter te zetten. 

Zo hebben jullie geen last van hen en zij ook niet van jullie.  

 

 

  

http://www.gemeentemol.be/activiteitenoverzicht.aspx
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Niet aanwezig 

- Oven 

- Friteuse 

- Microgolfoven 

Zelf mee te brengen 
- Wc-papier 

- Vuilzakken 

- Sponzen 

- Vodden 

- Afwasmiddel 

- Vloerzeep 

- Dweilen  

 

 


