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1 Algemeen 
Scoutinggebouw ’t Peppelshuus is een ruim opgezet gebouw met een grote centrale ruimte. 
Achter het gebouw is een groot grasveld met achterin een mooie kampvuurkuil in theater 
vorm(voorjaar 2014). 
Scouting Venray stelt haar scoutinggebouw “ ’t Peppelshuus ” voor weekenden in vakanties 
en zomerkampen ter beschikking voor jeugd verenigingen.  
 

1.1 Ligging van het gebouw 
Het gebouw ligt aan het einde van een doodlopend straatje. Op loopafstand van het 
centrum van Venray. Het terrein is geheel omheind en afsluitbaar.  
 
Adresgegevens: 
Scoutinggebouw ” ’t Peppelshuus” 
Oostsingel 41 
5802 AM Venray 
0478-511103 

GPS: N51°31.389 E 005°59.201 
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1.2 Inrichting van het gebouw 
 
Bij binnenkomst treft u direct de garderobe ruimte met daarnaast de toilet groep met een 
apart minder valide toilet. Vervolgens treft u de grote ruimte aan met een hoogte van 5 
meter en een grote van 8x8 mtr. Hierna treft u de apart gelegen keuken met daarnaast de 
douche voorzieningen. Het gedeelte van het gebouw waar de lokalen zich bevinden is split 
level opgebouwd. Op de beneden verdieping bevindt zich een staflokaal, een bar en een 
lokaal. Op de boven verdieping een vide die uitkijkt op de grote ruimte en 3 lokalen. Het 
gebouw beschikt verder over een bar op de beneden verdieping. 
 
Langs en vooral achter het gebouw is een groot grasveld met helemaal achterin de 
kampvuurkuil gelegen. 
 
Het is uiteraard mogelijk om samen met onze gebouwbeheerder het gebouw te bezichtigen. 
Via het contactformulier op de website kan er een afspraak gemaakt worden. 
 

1.3 Impressies 
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2 Tarieven en Reservering 

2.1 Tarieven 
 
In overleg met de gebouwbeheerder zijn tijdsplanningen en tarieven bespreekbaar. 
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2.2 Reservering en betaling 
Wilt u het scoutinggebouw huren, ga dan als volgt te werk: 
 
Bezoek onze website: www.peelspeurders.nl 
De beschikbaarheid kunt u ook bekijken op onze website onder verhuur bij  
“ ‘t Peppelshuus”. Is het gebouw in de gewenste periode nog beschikbaar vul dan op onze 
website onder verhuur bij reservering het reserveringsformulier in.  
 
Hierna zal de gebouwbeheerder met u contact opnemen over de verdere afhandeling en de 
definitieve reservering. 
 
Na ontvangst van de waarborgsom, ontvangt u het definitieve reserveringsbewijs. U kunt de 
reservering dan als definitief beschouwen. 

2.2.1 Betaling huursom 
De Huursom dient u uiterlijk 6 weken voor de aanvang van het kamp te betalen op de 
rekening van Scouting de Peelspeurders. Indien de huursom niet tijdig in ons bezit is, 
vervallen alle eerder gemaakte afspraken.  
 
In geval de huursom niet tijdig wordt betaald of als de huurder 3 maanden voor aanvang van 
de huurperiode de huurovereenkomst annuleert, verbeurd de huurder 75% van de 
waarborgsom. Bij annulering door de huurder van de huurovereenkomst 6 maanden voor 
aanvang van de huurperiode verbeurd de huurder 50% van de waarborgsom. 

2.2.2 Terugbetaling waarborgsom 
De waarborgsom wordt, onder voorwaarde dat het gebouw na het kamp in goede staat is 
achtergelaten, terug gestort. Verhuurder zal eventuele schade, veroorzaakt door de huurder 
verrekenen met de waarborgsom.  
 
In het geval dat de verhuurder voor of tijdens de huurperiode door overmacht of enige 
calamiteit genoodzaakt is de huurperiode af te zeggen , dan is de verhuurder niet verplicht 
elders voor onderdak te zorgen. De reeds betaalde waarborgsom en de huurprijs voor 
eventueel niet gebruikte nachten worden in dat geval geheel terugbetaald. 
 
  

http://www.peelspeurders.nl/�
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3 Gebruiksvoorschriften 

3.1 Kampregels 

Aankomst- en vertrek 
Aankomst- en vertrektijden: 
- Weekendverhuur: Aankomst vrijdag, vertrek zondag 
- Weekverhuur: zaterdag na 12.00 uur en vertrek zaterdag voor 11.00 uur. 

Gebouw 
De huurder laat de accommodatie in dezelfde staat achter zoals deze bij aankomst heeft 
aangetroffen(inclusief schoonmaak). Ontvangst en afgifte van sleutels, afwikkeling van 
eventuele schades e.d. wordt geregeld met de gebouwbeheerder. 

Ruimtes 
1: algemene / verkeersruimtes 
2: stafruimte 
3: 1 of 2 lokalen als slaapruimte (afhankelijk van de grootte van de groep. 
4: keuken aanrecht, warm water, gasfornuis en koelkast. 
5: betegelde wasruimte (wasbak met koud water en 2 douches met warm/koud water) 
6: toiletten (1 ruimte met 2 toiletten en wastafel en 1 ruimte met invalidetoilet en wasbak) 
 
Auto’s 
- Auto’s uitsluitend parkeren op de parkeerplaats.  
 
Kampvuren 
- Op het terrein mag alleen in de speciale stookbak gestookt worden, mits er geen 
stookverbod van kracht is. 
- Er mag niet op de velden gestookt worden, ook niet in een stookton. 
- Tafelvuren zijn niet toegestaan. BBQ in een stookton ook niet. 
- De vuren moeten altijd bemand zijn en water en/of zand met schep bij de hand houden. 
- Vuren met water doven en de restanten de volgende dag opruimen. 
- Alleen droog, schoon hout stoken (geen geverfd of geolied hout) 
- Afval opstoken is verboden 
- Houd het vuur laag, houd rekening met wind 

Afval 
- Alleen huishoudelijk afval mag in de beschikbare container gedumpt worden. 
- Grof afval zoals bijvoorbeeld luchtbedden en meubilair dient zelf afgevoerd te worden 
- Papier/glas/blik/plastic is kosteloos in te leveren bij de plaatselijke supermarkt. 

Rust. 
- Versterkte muziek en megafoons zijn niet toegestaan.  
- Zorg dat er een goed contact blijft met de plaatselijke bevolking. Zij zijn scouting welgezind 
en laat dat ook zo blijven.  

Waar deze regels niet in voorzien, beslist de gebouwbeheerder. 
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3.2 Aansprakelijkheid en verzekeringen 

Aansprakelijkheid 
- Vernielingen en/of beschadigingen aan inventaris, gebouwen, opstanden en terreinen 
moeten onmiddellijk aan de beheerder/terreinmanager/huismeester worden gemeld; zij 
worden bij de huurders in rekening gebracht. 
- Bij wangedrag of overtreding van het reglement heeft het bestuur van Scouting de 
Peelspeurders het recht de overtreders onmiddellijk van het terrein te verwijderen. 
Bovendien kan aan hen de toegang tot het terrein ontzegd worden, zonder teruggaaf van 
betaalde gelden. 
- Stichting Scouting Venray aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van 
ongevallen, diefstal, vermissing of verloren gaan en/ of schade aan goederen en/of bagage 
van huurders. 
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3.3 Nachtregister 

Nachtregister 

Naam Geb. datum Adres Postcode Woonplaats 
datum  
aank. 

datum  
vertr. 
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4 Belangrijke telefoonnummers / adressen 
 
Spoedgevallen:  
Algemeen alarmnummer 112  
 
Politie Limburg-Noord  
Basiseenheid Venray  
0900-8844  
 
Ziekenhuis Vie Curi  
Tegelseweg 210  
5912 BL Venlo  
+31 (0)77 320 55 55  
 
Huisartsen post  
locatie Venray 
Wieënhof 3  
5802 EZ  VENRAY 
0900-8818 
 
 
Scouting De Peelspeurders Venray 
Clubgebouw " 't Peppelshuus" 
Oostsingel 41 
5802 AM Venray 
0478-511103 
GPS: N51°31.389 E 005°59.201 
 
Gebouwbeheerder: 
Mark Weijs 
06-81142806 
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5 Programmatips / Activiteiten 
 
Natuurgebied/Wandeltochten 

  1,7 km Vlakwater/Odapark Venray 
 3 km Boschhuizerbossen Venray 
 

    Zwembad 
   1,5 km De Sprank, binnenbad, klein buitenbad Venray www.laco.eu/venray.html 

7 km Schaartsven, natuurwater met ligweide Overloon www.schaartvenrecreatie.nl/ 

9 km Meerdal, Centerparcs Subtropisch America www.centerparcs.nl/ 

11 km Loohorst, Centerparcs America www.centerparcs.nl/ 

    Amusement / Speeltuin 
  18 km Toverland Sevenum www.toverland.nl/ 

28 km Speeltuin Klein Zwitserland Tegelen www.skz.nl 

    Museum 
   8 km Oorlogs- en verzetsmuseum  Overloon www.oorlogsmuseum.nl/ 

    Outdoor/ Adventure 
  5 km Nika-Actief(GPS, outdoor activiteiten etc) Merselo www.nika-actief.nl 

8 km Klimpark Klimkong Overloon www.klimkong.nl/ 

    Winkels 
   1 km Supermarkt Jumbo + Aldi (Brukske) Venray 

 2 km Supermarkt Aldi (Veltumse Kleffen) Venray 
 

     

http://www.laco.eu/venray.html�
http://www.schaartvenrecreatie.nl/�
http://www.centerparcs.nl/�
http://www.centerparcs.nl/�
http://www.toverland.nl/�
http://www.skz.nl/�
http://www.oorlogsmuseum.nl/�
http://www.nika-actief.nl/�
http://www.klimkong.nl/�

	1 Algemeen
	1.1 Ligging van het gebouw
	1.2 Inrichting van het gebouw
	//1.3 Impressies

	2 Tarieven en Reservering
	2.1 Tarieven
	2.2 Reservering en betaling
	2.2.1 Betaling huursom
	2.2.2 Terugbetaling waarborgsom

	3 Gebruiksvoorschriften
	3.1 Kampregels
	3.2 Aansprakelijkheid en verzekeringen
	3.3 Nachtregister

	4 Belangrijke telefoonnummers / adressen
	5 Programmatips / Activiteiten

