
 

 
 
 
 
 
 

Seizoenarrangement 2022 
 

 
Deze aanbieding is op basis van het huidige 6 ampére elektriciteitsnet. Wij gaan in 
de komende maanden voorbereidingen treffen om het ampérage te verhogen. 
Waarschijnlijk zal dit in seizoen 2023 pas gebruiksklaar zijn, we nemen een ruime 
marge i.v.m de afhankelijkheid van externe partijen. 
 
Volledige seizoenplaats, 1-4-2022/ 31-10-2022 
 

€ 1780,--  all in. 
€     70,--  winterstalling op de parkeerplaats. 
€     20,--  per hond (max. 2 honden, alleen op de daarvoor aangewezen velden.) 
 
Betaling volledige seizoenplaats: 
50% vóór 1 februari 2022, 
50% vóór 1 april 2022. 
 
All in = plaats voor één kampeermiddel, inclusief één elektra-aansluiting (6A), 
inclusief  c.a.i.-aansluiting, exclusief aansluitmateriaal, vijf personen (elke persoon 
meer dan vijf personen Euro 30,--), één 2-persoons bijzettent, één auto op de 
parkeerplaats, 9% btw en  

toeristenbelasting € 147,15. 

 
Omdat veel gasten slechts 6 maanden daadwerkelijk gebruik maken van een 
seizoenplaats, willen wij u de mogelijkheid bieden om aan te geven dat u van 1 april 
tot uiterlijk 30 september gebruik maakt van uw seizoenplaats. In dat geval bespaart 
u € 36,85 in 2022. Uw plaats dient dan uiteraard vanaf 1 april tot uiterlijk 30 
september in gebruik te zijn. De caravan blijft vanaf 30 september ingepakt en klaar 
voor transport op de plek staan. 
 
Aandachtspunten 
 

1. In geval van aanmelding ontvangt u van ons een 
reserveringsbevestiging/factuur. 

2. Door de steeds groter wordende voortenten en voorluifels wordt de ruimte 
tussen de voortenten steeds kleiner. Uit oogpunt van veiligheid en beleving 
is een minimale ruimte van 7 meter tot uw overburen noodzakelijk. Denkt u 
voordat u een nieuwe voortent aanschaft aan de impact op de beschikbare 
ruimte voor de overburen.  

3. Indien u in de periode 1 april/1 november enige tijd met kampeermiddel 
vertrekt, behouden wij ons het recht voor de plaats gedurende de 
leegstand te verhuren. 



 

4. Bij het in gebruik geven van caravan of tent aan derden (alleen na overleg 
met ons), zullen wij het tarief per persoon per nacht in rekening brengen. 

5. Met het oog op de rust en de veiligheid op het terrein, verzoeken wij u het 
gebruik van de auto op het voor kamperen bestemde gedeelte van het 
terrein tot een minimum te beperken. Maak gebruik van de 
bagagewagentjes. Bij natte weersomstandigheden kan het terrein worden 
afgesloten voor auto’s. 

6. Het plaatsen van bootjes en andere vervoermiddelen op de kampeerplaats 
is niet toegestaan. Wij beschikken over een afgesloten stalling. 

7. Wij adviseren u om bij onbewoonde kampeermiddelen luifel, partytent en/of 
windscherm te verwijderen, dit in verband met mogelijke windschade. 

8. Gedraag u zodanig, dat u uw medekampeerders geen overlast bezorgt. 
9. De betalingstermijnen dienen strikt gehanteerd te worden. Plaatsing van 

het kampeermiddel op de plaats kan pas plaatsvinden na betaling van het 
volledige seizoenbedrag. Niet tijdige betaling ontslaat u niet van uw 
betalingsverplichting. 

10. Houd uw plaats en caravan netjes; maai op tijd het gras op uw plaats en 
houd uw caravan vrij van groene aanslag. 

11. Zonder onze toestemming is verkoop van uw caravan op de plaats niet 
toegestaan. 

12. In verband met het verplaatsen van de caravan naar de stalling is het 
belangrijk dat de banden, de trekhaak en de steunpoten in orde zijn. 
Caravans met gebreken op deze punten zullen daarom niet meer 
teruggeplaatst worden. 

13. Wij hanteren de “Recron-Voorwaarden”. 
 
 
Bijlage | Recron Voorwaarden Seizoenplaatsen 

https://www.weergors.nl/l/library/download/urn:uuid:e2649176-a2ab-44ea-ab49-0b8baf9a1423/recron-voorwaarden+voor+seizoenplaatsen+nederlands.pdf

