Aanvraag toelating gebruik domein Heihuyzen
Het gebruik van het domein Heihuyzen (Lenaerts) voor sportieve en/of educatieve
evenementen kan onder volgende strikte voorwaarden:
Artikel 1 - Toelating
Enkel mensen of verenigingen met een geldige toelating van de familie Lenaerts en/of de
private stichting “Heihuyzen” kunnen een evenement organiseren. Ook voor voorbereidend
werk of locatie bezoeken dient een toestemming bekomen te worden. De heer Christophe
Lenaerts is gemandateerd door alle eigenaars om in hun naam op te treden. Hij is dan ook het
contactpunt voor elke aanvraag.
Artikel 2 – Termijn voorafgaand
De toelating moet ten minste 2 maanden voor het evenement worden aangevraagd met een
volledige documentatie die een plan van de ligging, een uitleg van het evenement, een uitleg
over de hoedanigheid van de organisatoren en een tijdslijn van het evenement inclusief
verkenning(en), opbouw en afbraak inhoudt.
Artikel 3 – Termijn van beslissing
De toelating wordt op goedkeuren van mandataris binnen de 14 dagen na het volledige
dossier te hebben ontvangen, schriftelijk gegeven. De toelating kan eventuele beperkingen
inhouden, zonder enige vorm van uitleg te moeten geven aan de organisatoren.
Artikel 4 – Toegangsrecht op evenement
De familie Lenaerts, de beheerders van de private stichting en de boswachters hebben alle
toegangsrechten, zonder enige beperking of financiële bijdrage, tot alle delen van het
evenement die op het domein plaats vinden. Indien toegangskaarten worden voorzien,
worden er voldoende voorzien voor voornoemde personen.
Artikel 5 – Toezicht van organisatoren
Toezicht gebeurt door organisatoren, eventueel bijgestaan door lokale en/of federale politie,
militaire politie of andere. De boswachter(s) en de familie Lenaerts en de private stichting
blijven ten allen tijden heer en meester van het domein. Het toezicht en de
veiligheidsoverwegingen worden in samenspraak met de familie Lenaerts en/of de private
stichting Heihuyzen en de boswachter(s) besproken en in plaats gesteld voor het evenement,
en eventueel bijgestuurd tijdens het evenement. Een persoon verantwoordelijk voor toezicht
en veiligheid is aangesteld door de organisatoren en blijft permanent tijdens het evenement
bereikbaar via GSM of andere communicatie die op voorhand wordt doorgegeven.
Artikel 6 – Forfaitaire bijdrage
Een forfaitaire bijdrage voor het toezicht wordt door de organisatoren op voorhand betaald via
overschrijving ten bedrage van €100 per dag gebruik van het terrein inclusief opbouw en
afbraak. Deze som wordt gebruikt voor het onderhoud en het toezicht van het domein. De

rekening op naam van de Private Stichting Heihuyzen IBAN: BE74320003873707 - BIC:
BBRUBEBB.
Artikel 7 - Gift voor het gebruik
Een gift mag gestort worden op rekening van de Private Stichting Heihuyzen
IBAN: BE74320003873707 - BIC: BBRUBEBB. Het bedrag wordt ten volle gebruikt voor de
hoofddoelen van de stichting. Onder de doelen van de stichting vind men: het steunen van
kansarmen en minder bedeelden, het steunen van medische opzoekingen en het onderhoud
en de ontwikkeling van natuurdoelen van het Domein Heihuyzen.
Artikel 8 – Staat van het domein
Het domein wordt in perfecte staat achter gelaten. De organisatoren staan ervoor in om zowel
tijdens het evenement als nadien er alles aan te doen om afval en vuil mee te nemen. Indien
er toch afval en/of vuil wordt achtergelaten kan de mandataris op kosten van de organisatoren
het domein terug in de oorspronkelijke staat laten stellen.
Een dag wordt voor en na het evenement bepaald om samen met een afgevaardigde van het
domein Heihuyzen en de organisatoren de toestand te bekijken van het terrein en eventuele
aanmerkingen te noteren. Eventuele onderhoudswerken door of in opdracht van de
organisatoren uitgevoerd op het domein worden niet verhaald op de eigenaars.
Artikel 9 – Termijn van beschikking
Het stuk van het domein dat wordt opengesteld is enkel ter beschikking op de dagen en uren
die zijn aangevraagd en afgesproken.
Artikel 10 – Toegangswegen en parking
Buiten het opengestelde stuk wordt het domein en de wegen/dreven niet aanzien als parking
of toegangsweg. De organisatoren bakenen alles goed af, en duiden eventueel met
wegwijzers en/of mensen de juiste richting aan.
Artikel 11 - Natuurbehoud
De organisatoren doen er alles aan om aan natuurbehoud te doen, dit is onder andere het
behouden van fauna en flora. Stukken van het domein liggen in Natura 2000 en VEN (Vlaams
Ecologisch Netwerk) gebied. Er wordt ook duidelijk aangeduid dat dit gebied kwetsbaar is, in
samenspraak met eigenaars en ANB.
Artikel 12 - Vuur
Er mag in droge periodes geen vuur gemaakt worden of gerookt. Indien dit niet kan worden
vermeden door het type activiteit, wordt de brandweer hiervan voorafgaandelijk op de hoogte
gesteld. Een bevestiging van de brandweer wordt met het dossier overgemaakt.
Artikel 13 - Geluidshinder
Indien de activiteiten gepaard gaan met geluidshinder, moet dit voorafgaandelijk aan de
bevoegde autoriteiten vermeld worden en eventueel een aanvraag worden ingediend.

Artikel 14 - Wetgeving
Alle activiteiten moeten conform zijn aan de wetten en reglementen in voege (federaal,
regionaal en lokaal).
Artikel 15 – Autoriteiten
In de mate van het mogelijke, en zeker indien delen van de activiteiten op openbare grond
zijn, wordt dit in samenspraak met gemeente Malle, bevoegde diensten, en eventueel andere
randgemeenten gedaan. De familie Lenaerts en/of de private stichting behoudt zich het recht
om geen toelating te geven of deze toelating terug in te trekken indien dit conflictueel is met
gemeentelijke of militaire domeinen. Indien toelatingen vereist zijn van de autoriteiten worden
deze bijgevoegd aan het dossier overgemaakt aan de mandataris.
Artikel 16 - Grenzen
De toelatingen gelden enkel op het domein “Heihuyzen – Lenaerts”. Indien de activiteiten of
evenement grensoverschrijdend zijn, moeten de toelatingen bij de rechtmatige eigenaars door
de organisatoren zelf worden aangevraagd.
Artikel 17 – Militair domein
De familie Lenaerts en de stichting hebben geen bevoegdheid op militair domein en over de
vliegactiviteiten. Deze blijven ten alle tijden voorrang krijgen, blijvends tegenbericht van de
militaire autoriteiten. De familie Lenaerts en/of de private stichting behouden zich het recht om
geen toelating te verlenen of in te trekken indien dit conflictueel is met gemeentelijke of
militaire domeinen.
Artikel 18 – Publieke informatie
De organisatoren verbinden zich ertoe om de gebruikers en het publiek te informeren dat het
domein enkel toegankelijk is voor publiek op de dag of dagen van het evenement. Deze
informatie moet verspreid worden via papier, maar kan ook via borden op het terrein, website,
email, pers en alle andere communicatie middelen ingezet voor het evenement.
Voor akkoord (voorafgegaan door “gelezen en goedgekeurd”)

Datum en plaats

Naam en hoedanigheid

Vereniging- of bedrijfsgegevens

