Algemene voorwaarden kampeerplaats
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
a.

b.
c.
d.

‘de stichting’
: de exploitant van recreatieterrein De Zandkreek in Kortgene, die
staanplaatsen tegen betaling beschikbaar stelt.
‘recreant’(m/v)
: degene, die met de stichting de overeenkomst inzake de standplaats op
het recreatieterrein aangaat.
‘seizoenhouder’ : de recreant, die met de stichting de overeenkomst inzake de standplaats voor een
periode van minimaal 3 maanden aangaat.
‘kampeermiddel’ : tent, vouwkampeerwagen, toercaravan of camper.

Seizoentarief

Geldt voor max. 2 volwassenen (van het gezin) en thuiswonende gezinsleden. Exclusief toeristenbelasting, deze
wordt verrekend op basis van uw geregistreerde aanwezigheid of afgekocht. Exclusief elektra, deze wordt
verrekend op basis van uw verbruik en een vastgesteld tarief per kWh. Inclusief water, warm water in de
sanitair gebouwen, 1 auto op het terrein, 2 huisdieren en 2 bij-zettentjes (max.6m2).

Betaling

Bij reservering van een seizoenplaats dient 50% van de huursom voor 31 januari 2020 te worden betaald.
Het restantbedrag dient uiterlijk 31 maart 2020 in ons bezit te zijn.
Elektra dient 1 maal per 2 maanden te worden afgerekend.

Aanwezigheid

Seizoenhouder is verplicht zijn aanwezigheid te registreren via de website www.dezandkreek.nl. Dit is niet van
toepassing voor de seizoenhouder welke de toeristenbelasting heeft afgekocht.

Gebruik kampeermiddel

Het kampeermiddel wordt gebruikt door de aanvrager en zijn thuiswonende gezinsleden. Gebruik door
eerstegraads familieleden is toegestaan na overleg met de beheerder en na betaling van het logeertarief.
Onderverhuur is niet toegestaan.

Plaatsing kampeermiddel

Plaatsing van het kampeermiddel alleen en uitsluitend op aanwijzing van de beheerder. Bij afwezigheid staan
tenten stormvast.

Auto’s op het terrein

Gebruik van de auto op het terrein is niet toegestaan. Het gebruik is alleen toegestaan voor de plaatsing van
een kampeermiddel met toestemming van de beheerder.

Boten op het terrein en water

Boten uitsluitend en alleen plaatsen aan de botensteiger, op de trailerplaats, houten vlonder of tussen de
palen. Boten tussen de caravans is niet toegestaan. De ligplaatsen worden op nummer verhuurd. Het is niet
toegestaan een ligplaats in te nemen in een verhuurde box.
De eerste 50 meter vanaf de waterkant van de camping tot aan de vaargeul is de vaarsnelheid maximaal 5 km
per uur.

Terreinregels

Iedere recreant is verplicht zich aan de terreinregels te houden.

Recron

Op recreatieterrein de Zandkreek zijn de bepalingen van Recron van toepassing.
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