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INKWARTIERING.

De Burgemeester der gemeente gelast,

op grond van art. 5 der van 14 September 1866, staatsblad nr. 138, den bewoner van

het huis, gelegen *) w v
ir wüt van 14 bepten

om tegen afgifte van deze lastgeving"-Huisvesting 
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—  soldaten en korporaals,
/  onderofficieren.

__ adjudant-onderofficieren.
— officieren.

^  hoofd- of opperoffieieren.
— paarden.

*) Straat of wijk en huisnummer.
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I* In geval van i n k w a r t i e r i n g  z o n d e r  
v o e d i n g  moet worden verschaft:

voor een militair beneden den rang van onderofficier:
huisvesting, een zindelijk strooleger met twee bedlakens, 

één deken des zomers en twee des winters, een tafel, een stoel 
of een bank, gelegenheid tot reiniging met waschgereedschap, 
en, zooveel noodig, vuur en licht of plaats bij vuur en licht, ter 
keuze van den inwoner;

voor een onderofficier beneden den rang van adjudant- 
onderoff icier:

huisvesting — het verblijf afgescheiden van dat der mili
tairen, hiervoren bedoeld — een zindelijk nachtleger met twee 
bedlakens, één deken des zomers en twee des winters, een tafel, 
een stoel of een bank, gelegenheid tot reiniging met wasch
gereedschap en, zooveel noodig, vuur en licht, of plaats bij 
vuur en licht, ter keuze van den inwoner;

voor een ad judant-onderoff icier, een onderofficier van 
daarmede overeenkomenden of hoogeren rang en voor een 
subaltern officier:

een kamer, voorzien van de noodige meubelen als: tafel, 
stoelen, een ledikant of bedstede, met een gevuiden stroozak 
en een matras of een vederen bed, een hoofdpeluw of een 
hoofdkussen, twee bedlakens en één deken des zomers en twee des 
winters, alsmede het noodige waschgereedschap en, zooveel 
noodig, vuur en licht of plaats bij vuur en licht, ter keuze van 
den inwoner; worden 2 of meer onderofficieren of officieren, 
als hier bedoeld, in één huis ingekwartierd, dan kan aan deze 
onderofficieren of aan deze officieren één kamer worden ver
schaft, doch alsdan met een afzonderlijke slaapplaats voor 
ieder hunner;

voor een hoofd- of een opperofficier:
hetzelfde als hierboven voor een officier is aangegeven, met 

dien verstande, dat zoo mogelijk twee kamers behooren te worden 
verschaft, waarvan één tot slaapvertrek is ingericht*

2* In geval van i n k w a r t i e r i n g  m e t  v o e d i n g  
moet, boven en behalve het onder 1 vermelde, worden verschaft 
op den dag van aankomst en verder voor iederen dag van 
verblijf:

een voedzame maaltijd, bestaande uit aardappelen en groenten 
of droge peulvruchten, en voorts uit vleesch, spek ofvisch, en 
daarenboven 0*75 kg goed gebakken brood, tweemaal per 
dag thee of koffie en verder het noodige drinkwater*

3* Tot s t a l l i n g  van dienstpaarden moet een daartoe 
geschikte ruimte van ten minste L5 m breedte en 3 m lengte 
per paard verschaft worden, in stallen of in gebouwen of ge
timmerten, daarvoor bruikbaar* Voorts moeten de noodige 
stalgereedschappen en middelen tot verlichting der localiteit 
beschikbaar worden gesteld*

4* De schadeloosstelling zal, nadat aan deze lastgeving is 
voldaan, tegen inlevering van dit biljet, zoo spoedig mogelijk 
worden uitbetaald*

5. U IT B E ST E D IN G  bij of ruiling met personen, die zelf 
verplicht kunnen worden huisvesting te verschaffen, is toege
laten, M ITS DAARVAN T IJD IG  KENNIS GEGEVEN 
WORDT TER GEMEENTESECRETARIE*

Wordt deze kennisgeving niet gedaan, dan is men verplicht 
aan de vordering te voldoen door huisvesting in eigen woning*

6* VR IJSTELLIN G EN * Van inkwartiering worden tijdelijk 
vrijgesteld huisgezinnen, waarin zich een kraamvrouw of een 
lijk bevindt of waarin personen aan ernstige ziekten lijden, 
zoomede huisgezinnen, waarin vier of meer minderjarige 
kinderen en kleinkinderen, tot het gezin behoorende, inwonend 
zijn, met dien verstande, dat in laatstbedoelde omstandigheden 
gebruik kan gemaakt worden van de aanwezige stallingruimte, 
voor zoover deze afgescheiden is van het eigenlijke woonverblijf, 
voor stalling van paarden en de onderbrenging van de voor het 
toezicht noodige krijgslieden* Indien men van meening is, recht 
op vrijstelling te hebben, moet daarvan tijdig kennis worden 
gegeven*

In huizen, waarin eene besmettelijke ziekte heerscht, mag 
geen inkwartiering geschieden*

Huisgezinnen zonder mannelijke personen boven de 20 jaren 
worden niet met inkwartiering belast*

Bewoners van huizen of gedeelten van huizen, die over niet 
meer dan twee vertrekken beschikken, zijn vrijgesteld van 
inkwartiering* Werd aan hen een lastgeving uitgereikt, dan 
behoort deze te worden teruggezonden en zal een onderzoek 
worden ingesteld*

TIJD ELIJK E AFW EZIG H EID  IS G EEN  R ED EN  VOOR 
VR IJSTELLIN G *

7* Wordt aan deze vordering geen gevolg gegeven, dan wordt 
daarin ten koste van den betrokken inwoner voorzien, terwijl 
krachtens artikel 41 der wet een geldboete van ten hoogste 
VIJF EN ZEVENTIG GULDEN kan worden opgelegd*


