Kampeerreglement voor de Camping Hoek van Holland

Artikel 1 Algemene begrippen
Dit reglement verstaat onder:
a. ondernemer:
de dienst Recreatie Rotterdam, unit Hoek van Holland;
b.recreant:
degene die met de ondernemer een overeenkomst inzake de plaats aangaat
c.vervangende recreant:
een voor de ondernemer redelijkerwijs aanvaardbare recreant, die bereid is voor dezelfde
duur of langere termijn een nieuwe overeenkomst te sluiten die betrekking heeft op de
plaats;
d. plaats;
elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een kampeermiddel, te
onderscheiden in vaste plaats of seizoensplaats of toeristische plaats;
-

vaste plaats:
een plaats die is ingericht om gedurende het gehele jaar een stacaravan te plaatsen, ongeacht de periode van gebruik;

-

seizoenplaats:
een plaats bestemd voor het plaatsen van een kampeermiddel
gedurende ten minste drie maanden en ten hoogste zes maanden;

-

toeristische plaats:
een plaats bestemd voor het plaatsen van een kampeermiddel
gedurende een periode van ten hoogste drie maanden, er zijn
plaatsen met en zonder aansluitingen op elektra en centrale
antenne inrichting;

e. kampeermiddel:
tent, vouwkampeerwagen, toer/stacaravan, kampeerauto;
f.geschillencommissie:
de Geschillencommissie Recreatie te Den Haag, samengesteld door ANWB/Consumentenbond/Recron;
g.aansluitkosten:
kosten voor de aansluiting van het kampeermiddel op bestaande leidingnetten;
h. gezins/groepsleden:
een gezin of een groep bestaat uit:
- één of meer volwassenen en degenen die deel uitmaken van
hun huishouden, alsmede degenen die bij het aangaan van de
overeenkomst door de contractanten als zodanig kunnen
worden aangemerkt;
- elke andere groep die buitendien als zodanig door de ondernemer wordt aangemerkt;
i. deelgemeenteraad:
de deelgemeenteraad van Hoek van Holland
j. gedragsregels;
regels omtrent het gebruik van en het verblijf op de camping, de plaats en in het kampeermiddel.

Artikel 2 Inhoud overeenkomst
1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden aan recreant ter beschikking, de overeengekomen plaats met het recht daarop een kampeermiddel van het overeengekomen type voor
het aangegeven aantal personen te plaatsen;
2. De recreant mag bij vervanging alleen een kampeermiddel van dezelfde aard of soort en nagenoeg dezelfde afmetingen en hetzelfde uiterlijk plaatsen als werd overeengekomen.
3. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte
schriftelijke informatie, folder(s) en/of ander reclamemateriaal.
4. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 Prijs
1. De overeengekomen prijs is inclusief:
- huur van de plaats
- gebruik van voorzieningen, die in elk geval omvatten: sanitaire voorzieningen, toegang tot de
plaats en vuilafvoer;
- bij de vaste- en de seizoenplaatsen tevens het recht op de aansluitingen waterleiding, riolering,
elektriciteit en centrale antenne-inrichting, exclusief het bemeterde verbruik van elektra en
water en een evenredig gedeelte van de door de kabelexploitant bij de ondernemer in rekening
gebrachte levering van het signaal;
- bij de toeristische plaatsen met standplaatsaansluitingen tevens de aansluitingen op elektriciteit
en centrale antenne-inrichting, inclusief het verbruik;
- gemeentelijke en andere (semi-) overheidsheffingen, met uitzondering van de eventuele toeristenbelasting;
2. De ondernemer zal voor het aangaan van de overeenkomst eventueel verschuldigde eenmalige
kosten van aansluiting op de leidingnetten van de camping (elektriciteit, water, riool en centrale
antenne-inrichting) schriftelijk bekend maken.
3. De ondernemer is gehouden voor het aangaan van de overeenkomst m.b.t. een vaste plaats, de
recreant te informeren omtrent prijsstijgingen die zijn te verwachten binnen een jaar na het
sluiten van de overeenkomst voor zover deze hem redelijkerwijs bekend kunnen zijn, met in
achtneming van artikel 5.
4. Aansluitkosten worden bij beëindiging van de overeenkomst niet gerestitueerd.
5. Betaling van het tarief voor het voortgezette gebruik van een vaste plaats moet geschieden voor
1 maart van dat jaar. Hiervan dient een bedrag van € 112,21 uiterlijk voor 1 december van dat
kalenderjaar te zijn voldaan. Bij een eerste overeenkomst voor een dergelijke plaats en voor een
seizoenplaats dient de betaling binnen één maand na ondertekening te zijn voldaan. In de overeenkomst is aangegeven op welke wijze de betaling van het tarief dient te geschieden.
6. De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de deelgemeenteraad.

Artikel 4 Incassokosten
Ten laste van de recreant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de
recreant in redelijkheid gemaakte buitenrechtelijke kosten na een
ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke
sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening
worden gebracht.
Indien ook na een betalingsherinnering de totale prijs niet tijdig is voldaan, kan artikel
11 lid 1 worden toegepast.

Artikel 5 Wijziging van het tarief
1. De ondernemer heeft ter uitvoering van de door de deelgemeenteraad genomen besluiten,
bedoeld in artikel 3 lid 6, het recht éénmaal per jaar de prijs te verhogen. Dit zal hij tenminste één maand voor het einde van het contractjaar schriftelijk bekend te maken bij de
recreant met een vaste plaats.
2. Het voorgaande laat onverlet dat extra kosten ontstaan door een lastenverzwaring aan de
zijde van de ondernemer als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen en
dergelijke die mede de recreant betreffen, deze aan de recreant kunnen worden doorberekend.

Artikel 6 Overname plaats na verkoop kampeermiddel
1. De verkoop van het kampeermiddel gericht op het overnemen van de plaats is niet toegestaan.
2. De ondernemer kan echter de recreant toestaan het kampeermiddel met behoud van de
plaats te verkopen. Aan deze toestemming zijn voorwaarden verbonden die op verzoek
van de recreant op schrift kunnen worden gesteld. Met betrekking tot de koper is altijd de
definitie van artikel 1 onder f. van toepassing.

Artikel 7 Duur en afloop van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd.
2. De overeenkomst met betrekking tot de vaste plaats wordt na afloop van de overeengekomen periode steeds automatisch verlengd voor de duur van een jaar onder de dan
geldende voorwaarden, tenzij partijen bij het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen, dat de overeenkomst op een bepaalde datum zal
eindigen.

Artikel 8 Annulering en tussentijdse beëindiging
1. Indien de recreant de overeenkomst annuleert of tussentijds beëindigt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd, tenzij direct door de recreant een voor de ondernemer acceptabele vervangende recreant wordt gevonden, die het
gebruik wil overnemen onder de dan geldende voorwaarden en er geen andere plaatsen
beschikbaar zijn op de camping.
Indien de ondernemer reeds eerder een recreant heeft gevonden die het gebruik wil overnemen, dan geniet deze voorrang. In beide gevallen dient verrekening plaats te vinden, waarbij de
ondernemer 5% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 22,44 en een maximum van
€ 44,88 aan administratiekosten in rekening mag brengen.
2. Betreft de overeenkomst een plaats voor een kortere periode dan zes maanden, dan verbeurt de recreant bij annulering een gefixeerde schadeloosstelling. Deze bedraagt:
- bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen
prijs;
- bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs.
3. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten. Indien de plaats door een derde wordt gereserveerd voor de zelfde periode

of een gedeelte daarvan en er geen andere plaatsen beschikbaar zijn in die periode op de
camping. De administratiekosten bedragen 5% van de overeengekomen prijs met een
minimum van € 22,44 en een maximum van € 44,88.
4. Indien de ondernemer de prijs verhoogt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst kan de recreant de overeenkomst direct beëindigen. In welk geval lid 1 en 2 van dit
artikel niet van toepassing zijn tenzij de verhoging het gevolg is van omstandigheden
zoals beschreven in artikel 5 lid 3.

Artikel 9 Beëindiging overeenkomst met betrekking tot vaste plaatsen
1. Indien de recreant geen verlenging van de overeenkomst wenst, moet hij uiterlijk drie
maanden voor afloop van de lopende periode schriftelijk opzeggen.
2.Voor de recreant geldt echter een opzegtermijn van één maand. Indien er na de opzegtermijn van lid 1, een wezenlijke verandering optreedt in het voorzieningenpakket, in de
overeenkomst of in het reglement of indien de prijs voor de plaats exclusief overheidsheffingen een aanzienlijke verhoging ondergaat. Deze termijn geldt eveneens bij een opzegging als gevolg van een prijsstijging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst tenzij deze verhoging het gevolg is van omstandigheden genoemd in artikel 5 lid 3.
De ondernemer maakt de wijzigingen schriftelijk aan de recreant bekend. De termijn van
één maand loopt vanaf de ontvangst van deze schriftelijke bekendmaking.
3. Indien de ondernemer geen verlenging van de overeenkomst wenst, kan hij, met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden, voor afloop van de lopende periode en
schriftelijk, uitsluitend opzeggen indien:
a. de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van de
plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met de bestemming of het karakter van het
kampeerterrein schaadt;
b.de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, zodanig overlast bezorgt
aan de ondernemer en/of mede-recreanten, dat hij de goede sfeer op het kampeerterrein
bederft;
c.de ondernemer wegens herstructurering van zijn kampeerterrein de plaats nodig heeft;
d.de ondernemer ten gevolge van overheidsmaatregelen gedwongen is de ingebruikgeving
van de plaats te beëindigen;
e. de ondernemer het bedrijf beëindigt;
f. om andere redenen voortzetting van de overeenkomst bij afweging van wederzijdse
belangen redelijkerwijs niet van de ondernemer kan worden gevergd.
4. Indien de ondernemer de overeenkomst beëindigt op gronden genoemd in lid 3 c, d of e
zal de ondernemer zo mogelijk een andere plaats aanbieden. De recreant kan in beginsel
aanspraak maken op een vergoeding van de directe kosten.
5. Indien de recreant de opzegging betwist, dient hij de ondernemer hiervan in kennis te
stellen en kan hij uiterlijk binnen twee maanden na ontvangst van de schriftelijke opzegging het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.
De ondernemer heeft bij geen bericht binnen 21 dagen het recht de plaats of het kampeermiddel te ontruimen overeenkomstig artikel 10.
6. De ondernemer kan de recreant en zijn gezin verbieden om gedurende de periode totdat de
Geschillencommissie of de burgerlijke rechter uitspraak heeft gedaan, gebruik te maken
van de plaats en het kampeermiddel.

Artikel 10 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer bij wanprestatie
m.b.t. een vaste plaats
1. Indien de recreant, zijn gezins/groepsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de
overeenkomst, het kampeerreglement, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft of naleven
en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de
ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de
ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen na inachtneming van het gestelde in lid 2 en 3. Daarna dient de recreant zijn plaats te ontruimen en
het terrein ten spoedigste te verlaten.
2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief laten weten. In die brief moet
de recreant worden gewezen op de mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de
Geschillencommissie en op de termijn die daarbij in acht genomen moet worden.
3. Indien de recreant de opzegging betwist, dient hij de ondernemer hiervan in kennis te stellen en kan hij uiterlijk binnen 30 dagen het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie. De ondernemer heeft bij geen bericht binnen 30 dagen het recht de plaats te
ontruimen overeenkomstig artikel 12.
4. Als de recreant de opzegging van de overeenkomst betwist en het geschil tijdig heeft voor
gelegd aan de Geschillencommissie of de burgerlijke rechter, mag de ondernemer pas tot
ontruiming van de plaats overgaan, indien de Geschillencommissie of de burgerlijke
rechter dat bepaalt.
5. Heeft de recreant zich bij de opzegging neergelegd, dan krijgt hij gedurende een redelijke
termijn, met een maximum van drie maanden, de gelegenheid tot ontruiming.
6. De ondernemer kan de recreant en zijn gezins/groepsleden verbieden gebruik te maken
van het kampeermiddel vanaf het moment van opzegging, wanneer de situatie op het terrein anders onhoudbaar zou worden, tenzij de Geschillencommissie of burgerlijke rechter
anders bepaalt. De recreant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te
betalen.

Artikel 11 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer en ontruiming bij
wanprestatie m.b.t. een seizoen- of toeristische plaats
1. Indien de recreant, zijn gezins/groepsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, het kampeerreglement, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft of naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer niet kan
worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant de plaats te ontruimen en het terrein ten spoedigste te verlaten.
2. Indien de recreant nalaat de plaats te ontruimen is de ondernemer gerechtigd op kosten van de
recreant dit te doen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of
verband houdt met het verwijderen van het kampeermiddel, tenzij schade is ontstaan door onzorgvuldigheid van de ondernemer of diens personeel. Eventuele stallingskosten zijn voor
rekening van recreant.
3. Indien de recreant van oordeel is, dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en kan hij het
geschil voorleggen aan de burgerlijke rechter of uiterlijk binnen 30 dagen na de verwijdering

van het kampeermiddel, aan de Geschillencommissie.
De recreant blijft in beginsel gehouden de overeengekomen prijs te betalen.

Artikel 12 Ontruiming
1. Als de overeenkomst is geëindigd moet de recreant zijn kampeermiddel van het terrein verwijderen, tenzij anders is overeengekomen. De recreant is aansprakelijk voor de door hem
veroorzaakte schade ontstaan bij de ontruiming, die hem kan worden toegerekend. Als de
recreant zijn kampeermiddel niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd, na schriftelijke
sommatie en met inachtneming van de redelijke termijn, op kosten van de recreant de plaats
te ontruimen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband
houdt met het verwijderen van het kampeermiddel tenzij de schade is ontstaan door onzorgvuldigheid van de ondernemer of diens personeel. Eventuele stallingskosten zijn voor rekening
van de recreant.
2. Indien de recreant met een vaste plaats de beëindiging van de overeenkomst betwist en het
geschil tijdig heeft voorgelegd aan de Geschillencommissie of de burgerlijke rechter, mag de
ondernemer niet overgaan tot ontruiming van de plaats, alvorens de commissie of de rechter dat
heeft bepaald.

Artikel 13 Tussentijdse beëindiging door de recreant
1. Indien de recreant de overeenkomst tussentijds beëindigt, is hij toch de volledige prijs voor de
overeengekomen tariefperiode verschuldigd tenzij direct door de recreant een voor de ondernemer acceptabele vervangende recreant wordt gevonden en er geen andere gelijkwaardige
plaats beschikbaar is op het terrein. Indien de ondernemer reeds eerder een recreant heeft gevonden die het gebruik wil overnemen, dan geniet deze voorrang.
In beide gevallen dient verrekening plaats te vinden, waarbij de ondernemer 5% van
de overeengekomen prijs met een minimum van € 22,44 en een maximum van
€ 44,88 aan administratiekosten in rekening mag brengen.
2. Indien de tussentijdse beëindiging het gevolg is van de verkoop van het kampeermiddel
met behoud van plaats, heeft de recreant onvoorwaardelijk recht op restitutie van de prijs
over de resterende overeengekomen tariefperiode, te rekenen vanaf de eerste dag van de
opvolgende maand. Administratiekosten mogen conform lid 1 van dit artikel verrekend
worden.

Artikel 14 Eenmalige kosten
1.Plaatsing en verwijdering van het kampeermiddel geschiedt op aanwijzing van de onderNemer. Eventuele transportkosten komen voor rekening van de recreant .
2.De kosten voor de aansluiting van het kampeermiddel op de leidingnetten zijn voor de
recreant .

Artikel 15 Gedragsregels
1. Recreant, zijn gezins/groepsleden, logés of bezoekers zijn gehouden de door de ondernemer gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste kampeer- en verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen, na te leven.
2. Indien de door de ondernemer gestelde gedragsregels en/of de overeenkomst in strijd met
deze voorwaarden en ten nadele van de recreant zijn, gelden deze voorwaarden.
3. De ondernemer zal bij het aangaan van de overeenkomst de gedragsregels overhandigen.

Artikel 16 Deugdelijkheid en veiligheid
1. De recreant zorgt er voor, dat de elektriciteit-, water en gasinstallatie in het door hem geplaatste kampeermiddel aan de voorwaarden van het betreffende nutsbedrijf of de brandweer voldoen. De ondernemer heeft het recht om in het kampeermiddel van de recreant
de deugdelijkheid en veiligheid van deze installaties te controleren of te laten controleren.
2. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of deze het gevolg zijn van storingen in de installatie waarop de recreant toezicht
heeft.
3. Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze op de plaats een LPG installatie te
hebben anders dan een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer goedgekeurde installatie
in een motorvoertuig.

Artikel 17 Onderhoud en aanleg
1. De ondernemer draagt er zorg voor dat het campingterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
2. De recreant is verplicht het door hem geplaatste kampeermiddel en de bijbehorende voorzieningen en plaats in behoorlijke staat van onderhoud te houden.
3. Het is aan de recreant c.q. de gebruiker niet toegestaan, behoudens gebruikelijk onderhoud, op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen,
veranda’s te bouwen, tegelplateaus, aan- en bijbouwsels of andere voorzieningen van welke aard dan
ook bij, op, onder of om het kampeermiddel aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de onder nemer.
4. Bouwsels mogen pas geplaatst c.q. gewijzigd worden na schriftelijke toestemming van de ondernemer en dienen aan gemeentelijke eisen te voldoen.
5. Per vaste – of seizoenplaats is één stacaravan toegestaan met een maximale grootte van 800 x
300 cm en een hoogte, gerekend vanaf de grond van 300 cm.
Afhankelijk van de situering van een bepaalde standplaats kan door de ondernemer een stacaravan worden toegestaan met een maximale breedte van 350 cm. De afstand tussen de caravans
moet tenminste 3 meter bedragen.
6. De ondernemer kan toestaan,
a. dat op een vaste plaats één schuurtje wordt geplaatst van het standaardmodel zoals dit door het
dagelijks bestuur van de deelgemeente Hoek van Holland is vastgesteld;
b. dat houten en/of metalen afrasteringen worden geplaatst van deugdelijk materiaal met een maximale hoogte van 50 cm;
c. dat beplanting wordt aangebracht met een maximale hoogte van 100 cm.
7. De recreant dient een strook van 50 cm vrij te houden langs alle zijden van de plaats. Eventuele
schade aan beplanting of goederen op die strook als gevolg van werkzaamheden vanwege de
ondernemer, komen voor rekening van de betreffende recreant.

Artikel 18 Aansprakelijkheid
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein tenzij
het gevolg is van een tekortkoming die is toe te rekenen aan de ondernemer of diens personeel.
2. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door het
doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden, zijn logés of door hem toegelaten bezoekers.
3. Herstelwerk aan voorzieningen en installaties op de plaats, dat het gevolg is van verkeerd
gebruik door de recreant, wordt aan de recreant in rekening gebracht.

Artikel 19 Gebruik van plaats/kampeermiddel door derden
1.Het is noch de ondernemer noch de recreant toegestaan het kampeermiddel of de plaats, onder
welke benaming dan ook, aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik
af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. De voorwaarden waaronder de toegestane in gebruik geving plaatsvindt, worden te voren in een
afzonderlijke overeenkomst geregeld.
3. Het door de deelgemeenteraad jaarlijks vast te stellen tarief is op de tarievenlijst bij de receptie
aangegeven.
4. Onderverhuur is toegestaan voor maximaal 8 weken per kalenderjaar.
.

Artikel 20 Bezoekers
1. De recreant mag bezoekers na 09.00 uur tot het kampeerterrein en zijn plaats toelaten,
bezoekers dienen voor 22.00 uur de camping te hebben verlaten.
2. Bezoekers dienen een vergoeding te betalen aan de ondernemer. Het tarief is op de tarievenlijst bij de receptie aangegeven.

Artikel 21 Logés
1. De recreant mag een logé mede in zijn kampeermiddel laten verblijven, mits hiertoe
vooraf toestemming is verkregen van de ondernemer.
2. Logés dienen een vergoeding te betalen aan de ondernemer. Het tarief is op de tarievenlijst bij de receptie aangegeven.

Artikel 22 Permanente bewoning
Permanente bewoning van het kampeermiddel is niet toegestaan.

Artikel 23 Wachtlijst
1. Aanvragen voor een vrijkomende of nieuw uit te geven vaste- of seizoenplaats worden
op een wachtlijst geplaatst indien geen plaats beschikbaar is.
2. De aanvragen, zoals bedoeld in lid 1, moeten schriftelijk worden ingediend en worden in
volgorde van binnenkomst op de wachtlijst ingeschreven.
3. De toewijzing van een vrijkomende of nieuw uit te geven vaste- of seizoenplaats voor het
daarop plaatsen van een kampeermiddel geschiedt in de volgorde als vermeld in lid 2.
4. Voor de inschrijving op de wachtlijst zijn administratiekosten verschuldigd. Deze kosten
worden voorafgaande aan de inschrijving door de ondernemer meegedeeld.

Artikel 24 Bijzondere bepalingen
1. Personen beneden de leeftijd van 16 jaar mogen buiten de aanwezigheid van een ouder of
voogd op de camping geen nachtverblijf houden, tenzij dit geschiedt onder leiding van
een meerjarig persoon en/of met toestemming van ouder of voogd.
2. De recreant dient alle wijzigingen in de door hem verstrekte gegevens met betrekking tot
de overeenkomst zo spoedig mogelijk aan de ondernemer te melden.
3. De recreant kan slechts beschikken over één vaste- of seizoenplaats.
4. Op de camping mogen geen dieren worden gehouden of meegevoerd.
5. In het kampeermiddel of op de plaats mogen geen eet- of drinkwaren of andere artikelen

worden verkocht of voor verkoop voorhanden zijn.
6. Inwoners van Hoek van Holland komen niet in aanmerking voor een plaats.

Artikel 25 Bekendmaking van het reglement
1. Het reglement wordt geacht deel uit te maken van de overeenkomst.
2. Het reglement ligt voor een ieder ter inzage bij de receptie.
3. Het reglement wordt op verzoek aan de recreant beschikbaar gesteld.

Artikel 26 Geschillen
1.Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met de totstandkoming en de uitvoering van de
overeenkomsten waar deze voorwaarden op van toepassing zijn kunnen zowel door de recreant die niet
beroeps- of bedrijfsmatig handelt als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie
Recreatie, Suriname straat 24, 2585 GJ Den Haag.
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 5, artikel 10 lid 3 en artikel 11 lid 3, wordt een geschil door de
geschillencommissie slechts in behandeling genomen indien de recreant het geschil binnen twee maanden
na het ontstaan van zijn klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht
aan de ondernemer is voorgelegd dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te
worden gemaakt. De Geschillencommissie is ondermeer niet bevoegd geschillen te behandelen die
betrekking hebben op klachten over ziekte, lichamelijk letsel of dood.
3. De Geschillencommissie is bevoegd en doet uitspraak overeenkomstig de bepalingen zoals deze zijn
vastgesteld in haar reglement. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van
bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
4. Wendt een recreant zich niet tot de Geschillencommissie maar tot de gewone rechter, dan dient hij zulks
te doen binnen één jaar na zijn eerste brief aan de ondernemer.

Artikel 27 Recron
De Camping Hoek van Holland is aangesloten bij de Recron, daarmee zijn de Recronvoorwaarden van
toepassing op de overeenkomsten.

Artikel 28 In Werking treding
Dit reglement treedt in werking op de dag, volgend op de dag van vaststelling door de deelgemeenteraad
Hoek van Holland.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 24 februari 1994.

