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Conform de tussen u en ons bestaande overeenkomst, hebt u het recht een kampeermiddel te plaatsen ten behoeve van recreatief gebruik op de aan u 

ter beschikking gestelde standplaats. Op deze overeenkomst zijn de RECRON-voorwaarden van toepassing, alsmede de op ons bedrijf geldende 

gedragsregels/huisreglement en de aanvullende voorwaarden met betrekking tot de verkoop van kampeermiddelen. 

 

Om het karakter en de sfeer van het recreatieterrein te behouden en om u voor eventuele toekomstige teleurstellingen te behoeden, is het zinvol, dat er 

vooraf afspraken worden gemaakt over de wijze waarop u in voorkomende gevallen uw kampeermiddel kunt verkopen. 

 

Wij willen u wijzen op het bepaalde in artikel 9 van de RECRON-voorwaarden. Dit artikel stelt dat u te allen tijde uw kampeermiddel mag verkopen. Maar 

ook dat wij als ondernemer vrij zijn om met de potentiële koper een nieuwe overeenkomst aan te gaan, oftewel, of wij toestemming geven om het 

kampeermiddel met behoud van standplaats te verkopen. 

Op grond van dit artikel hebben wij besloten dat u uw kampeermiddel mag verkopen, echter zonder dat deze verkoop is gericht op het overnemen van 

uw standplaats. Wij zullen derhalve geen nieuwe overeenkomst aangaan met uw (potentiële) koper. Het kampeermiddel zal na verkoop van het terrein 

verwijderd moeten worden. 

 

Wij verzoeken u bij het verkopen van uw kampeermiddel zonder behoud van de standplaats de volgende voorwaarden in acht te nemen: 

1. Kennisgeving 

Als u wenst over te gaan tot verkoop van uw kampeermiddel, dient u ons hiervan vooraf schriftelijk in kennis te stellen.  

2. Reclame 

U krijgt de gelegenheid om op uw standplaats een mededeling omtrent de voorgenomen verkoop van uw kampeermiddel te plaatsen. Het uiterlijk zal er 

verzorgd en netjes uit moeten zien en de grootte van deze mededeling bedraagt max. 1x A3 formaat. Deze dient door ons vooraf goedgekeurd te 

worden.  

In alle advertenties en andere aankondigingen van uw verkoop van het kampeermiddel, dient u uw eigen telefoonnummer te vermelden, mits vooraf 

anders overeengekomen is. Indien u het logo van de camping wilt gebruiken bij het plaatsen van een advertentie of via internet, dan dient u hiervoor 

vooraf schriftelijk toestemming te vragen aan de eigenaar van de camping.  

 

3. Standplaatsinrichting 

Bij vertrek dient u de standplaats geheel schoon en opgeruimd op te leveren.  

Alle door u aangebrachte beplanting/betegeling moet u meenemen. Indien u dit niet wilt of kunt doen, dient u dit te overleggen met de eigenaar van de 

camping. Wanneer er een overeenstemming bereikt wordt over de achter te laten beplanting/betegeling is de recreatieondernemer u hiervoor geen 

vergoeding verschuldigd. U wordt geacht afstand te hebben gedaan van deze goederen en de recreatieondernemer wordt eigenaar van die goederen. 

Indien is aangegeven dat u de aangebrachte beplanting/betegeling dient te verwijderen en dit is niet gedaan, kan de recreatieondernemer u hiervoor 

kosten in rekening brengen. 

4. Verwijdering 

U dient met de recreatieondernemer een afspraak te maken wanneer het kampeermiddel van het terrein moet/zal worden verwijderd en wie dit gaat 

doen. Het kampeermiddel dient u zelf van de standplaats te verwijderen. U bent aansprakelijk voor alle schade welke daarbij aan onze eigendommen of 

die van onze gasten wordt veroorzaakt, tenzij de schade u niet is toe te rekenen.  

Bij de verplaatsing mag u alleen gebruik maken van een door de recreatieondernemer vooraf goedgekeurd bedrijf. 

5. Nutsleidingen 

Ontkoppeling van de nutsleidingen mag alleen in het bijzijn van de recreatieondernemer plaatsvinden. Hiervoor zullen geen kosten in rekening worden 

gebracht. 

6. Restant jaargeld 

Indien u het kampeermiddel gedurende de looptijd van een Recroncontract/erfpachtovereenkomst verkoopt, bent u in principe het volledige (jaar)geld 
voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd. 
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