Algemene voorwaarden Camping Zeeweg 71
Artikel 1: Definities
1.
In deze voorwaarden wordt verstaan
onder:
stichting: de (door vrijwilligers bestuurde) Stichting
Zeeweg71, die als gebruiker van het
natuur-kampeerterrein, de standplaats
tegen betaling aan de recreant ter
beschikking stelt.
recreant: degene, die met de Stichting de
overeenkomst voor de standplaats op
het kampeerterrein aangaat.
kampeermiddel: tent, vouwkampeerwagen,
kampeerauto, toercaravan of camper.
standplaats: elke door de Stichting op het
kampeerterrein aangegeven plaats voor
een kampeermiddel.
seizoensplaats: een plaats die beschikbaar is voor
een kampeermiddel gedurende de periode
dat de camping geopend is voor publiek.
boekingsformulier: het formulier van de Stichting
dat de recreant moet invullen en
ondertekenen en waarmee hij zijn
standplaats reserveert.
factuursom: het bedrag dat de recreant verschuldigd
is voor het gebruik van de standplaats,
inclusief elektra (indien overeengekomen),
BTW en donatie aan de Stichting.

5.

huisregels te hebben ontvangen en met de
toepasselijkheid daarvan akkoord te zijn.
De overeenkomst loopt van rechtswege af na
het verstrijken van de overeengekomen periode,
zonder dat opzegging is vereist. De
overeenkomst wordt nooit langer aangegaan
dan voor één kampeerseizoen, lopende van 1
april tot 1 november van ieder kalenderjaar.

Artikel 3: Prijs en betaling
1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de
op dat moment geldende tarieven, die door de
Stichting worden vastgesteld.
2. De recreant verplicht zich om binnen de op de
factuur vermelde termijn de factuursom in
euro’s te voldoen.
3. Indien de factuursom niet tijdig wordt voldaan,
is de Stichting gerechtigd om de gereserveerde
standplaats aan een ander te verhuren, indien de
recreant na een schriftelijke aanmaning binnen
14 dagen niet alsnog aan zijn
betalingsverplichting heeft voldaan.
4. Bij verlate aankomst en/of vroegtijdig vertrek,
blijft de gehele factuursom verschuldigd.
5. Bij tussentijdse beëindiging van de
overeenkomst door de recreant, blijft de gehele
factuursom verschuldigd en heeft de recreant
geen aanspraak op schadevergoeding dan wel
enige andere vorm van compensatie.
6. Voor recreanten met een seizoensplaats geldt
dat hun kampeermiddel niet op het
kampeerterrein mag worden geplaatst, zolang de
factuursom niet volledig is voldaan.

Artikel 2: De overeenkomst
1. De recreant verplicht zich na ontvangst van het
boekingsformulier één exemplaar volledig
ingevuld en ondertekend ter plekke aan de
Stichting te geven, door het aan de beheerder
ter plaatse te overhandigen. De overeenkomst
komt tot stand na ontvangst van het volledig
ingevulde en ondertekende formulier.
2. Indien de Stichting het boekingsformulier aan
de recreant verzendt, hetgeen het geval is bij
recreanten met een seizoensplaats, dient de
recreant het boekingsformulier volledig
ingevuld en ondertekend aan de Stichting te
retourneren. Indien de Stichting het volledig
ingevulde en ondertekende boekingsformulier
niet binnen vier weken na de verzenddatum op
de voorgeschreven wijze retour ontvangt, komt
de overeenkomst niet tot stand en is zij
gerechtigd om de voor de recreant
gereserveerde seizoensplaats aan een derde ter
beschikking te stellen.
3. De overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten
op basis van de door de Stichting aan de
recreant verstrekte informatie, zoals folder,
tarievenlijst en/of andere informatie.
4. Van de overeenkomst maken onlosmakelijk
onderdeel uit de algemene voorwaarden en de
huisregels. Door ondertekening van het
boekingsformulier verklaart de recreant een
exemplaar van de algemene voorwaarden en de

Artikel 4: Verplichtingen van de Stichting
1. De Stichting stelt aan de recreant voor
recreatieve doeleinden en voor de
overeengekomen periode een standplaats ter
beschikking, met het recht daarop een
kampeermiddel te plaatsen. Het toewijzen van
een standplaats is uitsluitend aan de Stichting
voorbehouden.
Artikel 5: Verplichtingen van de recreant
1. Het kampeermiddel moet te allen tijde
verplaatsbaar blijven.
2. De recreant mag bij vervanging alleen een
kampeermiddel van dezelfde aard of soort
plaatsen zoals overeengekomen.
3. De recreant heeft de verplichting om alle op het
kampeerterrein geldende regels na te leven en er
voor te zorgen dat zijn gezinsleden, bezoekers
en/of derden die bij hem verblijven, dat ook
doen.
4. Verhuur of ingebruikneming van de standplaats
en/of het zich daarop bevindende
kampeermiddel aan een derde is niet toegestaan.
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5. De recreant mag de standplaats en zijn
6.

7.

8.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. De Stichting is niet aansprakelijk voor diefstal,
ongevallen of schade aan personen en/of
goederen ontstaan op haar kampeerterrein,
tenzij sprake is van schade die het rechtstreeks
gevolg is van een gebrek dat ten tijde van het
aangaan van de overeenkomst aanwezig was en
de Stichting het gebrek toen kende dan wel
behoorde te kennen dan wel sprake is van opzet
of bewuste roekeloosheid van de Stichting.
2. De cumulatieve aansprakelijkheid, op grond van
welk rechtsgevolg dan ook (nakoming en/of
schadevergoeding en/of ontbinding en/of
onrechtmatige daad) zal nooit hoger zijn dan
het bedrag dat door de schadeverzekeraar zal
worden uitgekeerd. Indien de schadeverzekeraar
niet tot uitkering komt, is de cumulatieve
aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag ter
grootte van de factuursom.
3. De recreant is naast zichzelf jegens de Stichting
ook aansprakelijk voor schade die wordt
veroorzaakt door het doen of (na)laten van
hem/haarzelf, zijn/haar gezinsleden, logés of
door hem/haar toegelaten bezoekers.

kampeermiddel alleen voor recreatieve
doeleinden gebruiken.
Het is de recreant, zijn gezinsleden, logés of
bezoekers, niet toegestaan om op het
kampeerterrein te graven, bomen te kappen,
struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, eigen
beplanting aan te brengen, tegelplateaus, eigen
bouwwerken of enige andere voorziening aan te
brengen, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van de Stichting.
De recreant dient ervoor te zorgen dat de
elektriciteit- en gasinstallaties, die deel uitmaken
van zijn kampeeruitrusting, voldoen aan de
milieu- en veiligheidseisen, die van
overheidswege of door de Stichting kunnen
worden gesteld.
Het is de recreant verboden op enigerlei wijze
op de standplaats een LPG-installatie te hebben,
anders dan in een door de Rijksdienst voor het
wegverkeer goedgekeurd motorvoertuig.

Artikel 6: Tussentijdse opzegging door de
Stichting en ontruiming van de standplaats
1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of
bezoekers, ondanks waarschuwing, de
verplichtingen uit de overeenkomst en/of de
(huis)regels en/of de algemene voorwaarden
niet of niet behoorlijk naleeft/naleven, heeft de
Stichting het recht de overeenkomst met
onmiddellijke ingang op te zeggen.
2. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of
bezoekers, ondanks waarschuwing, overlast
veroorzaakt/veroorzaken of de goede sfeer op
of in de directe omgeving van het
campingterrein bederft/bederven, heeft de
Stichting het recht de overeenkomst met
onmiddellijke ingang op te zeggen.
3. Direct na de opzegging dient de recreant de
standplaats te ontruimen en het terrein ten
spoedigste te verlaten.
4. Indien de recreant nalaat de standplaats te
ontruimen, is de Stichting gerechtigd dit op
kosten van de recreant te doen. De Stichting is
niet aansprakelijk voor schade, die voortvloeit
of verband houdt met het ontruimen van de
standplaats. Eventuele opslagkosten van het
kampeermiddel zijn voor rekening van de
recreant.
5. Na opzegging van de overeenkomst blijft de
recreant gehouden de factuursom te betalen. De
recreant heeft verder geen recht op restitutie
van gelden, dan wel enig andere vorm van
schadevergoeding of compensatie.

Artikel 8: Geschillen
1. Klachten dienen binnen twee weken na het
ontstaan daarvan schriftelijk aan de Stichting te
worden voorgelegd. Zowel de Stichting als de
recreant zullen eerst trachten om in der minne
tot een oplossing van het geschil te komen.
2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of verband
houdende met de totstandkoming en/ of de
uitvoering van deze overeenkomst kunnen
zowel door de recreant als door de Stichting
worden voorgelegd aan de bevoegde
Nederlandse rechter van de Rechtbank NoordHolland, locatie Haarlem.
3. Op de overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing.
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