
 

 
 

Aan de geïnteresseerden in een VASTE PLAATS op Vakantiepark De Krim  
 

Geachte heer/mevrouw,  

Op ons Vakantiepark is een specifiek gedeelte van het kampeerterrein gereserveerd voor 
gasten die onder de eerder gebruikelijke naam “Seizoenplaats” gedurende een groot gedeelte 
van het jaar een eigen accommodatie willen gebruiken.  

Daarbij is het op Vakantiepark De Krim mogelijk om uw kampeermiddel tijdens de 
wintermaanden te laten staan en er ook gebruik van te maken. Onder de nieuwe 
Recronvoorwaarden sluiten wij dan ook een Overeenkomst Vaste plaatsen, met de duur van 
één jaar.  

Vakantiepark De Krim is het gehele jaar geopend en vele faciliteiten staan onze gasten ook in 
de winterperiode ter beschikking, zoals onze restaurants, het kinderspeelparadijs, de bowling 
en het “panna”voetbalveld op de buitenspeeltuin en het nieuwe zwembad. Voor alle faciliteiten 
van Vakantiepark De Krim verwijs ik u graag naar onze internetsite www.krim.nl. 

Op dit moment hebben wij enkele plaatsen vrij en/of staan er kampeermiddelen te koop. 
Vandaar dat wij hierbij een uitgebreide toelichting op de mogelijkheden bieden. Een bezoek 
maakt uw keuze vanzelfsprekend makkelijker. Vakantiepark De Krim is elke dag geopend.  

  De Vaste plaatsen  
Alle plaatsen, ca. 80-100 m² groot, zijn voorzien van water, riool, kabeltelevisie en 10 ampère 
elektra aansluiting. Gratis WiFi is overal beschikbaar. Alle plaatsen zijn grotendeels rondom 
ingeplant met struikvormers, groenblijvers en besdragende bomen. Iedere plaats heeft een 
eigen, genummerde parkeerplaats zodat u uw auto altijd nabij uw plaats kunt parkeren.  

Op het Vaste plaatsenterrein zijn twee sanitairgebouwen van prima kwaliteit, met wascabines 
met warm en koud water, gratis warme douches, vanzelfsprekend toiletten en daarbij ook 
speciale voorzieningen voor kleinere kinderen. Voor mindervalide is een eigen ruimte in 1 
gebouw beschikbaar. De sanitairgebouwen zijn altijd prettig verwarmd en ook tijdens de 
winterperiode (ten dele) geopend.  

Het terrein grenst aan het Krimbos, een heerlijk weide-, bos en watergebied om te wandelen of 
om de hond uit te laten. Via wandel- en fietspaden kunt u door bos en duin het strand bereiken. 
Ook met de auto kunt u de 2,5 kilometer naar het strand natuurlijk overbruggen; een grote 
parkeerplaats is aan de voet van de duinen gelegen. Voor mindervalide zijn op het strand (in de 
zomer) voorzieningen getroffen, zoals een betonbaan tot de vloedlijn en er zijn ook 
strandrolstoelen met brede banden beschikbaar. De strandpaviljoens Paal 28 en Paal 33 zijn 
ook in de winter geopend.  



 

 
 

  Te koop staande VASTE PLAATS kampeermiddelen  
Op de site www.krim.nl kunt u een overzicht van vrije plaatsen en te koop staande 
accommodaties aanvragen.  

  Chalet Indien u geïnteresseerd bent in een chalet kunt U contact opnemen met 
Chaletcentrum Texel, de heer W. Kanis: www.chaletcentrumtexel.nl, 
info@chaletcentrumtexel.nl, of telefonisch 06-12227881.  

Graag zullen wij u van dienst zijn,  

Met Texelse groet,  

Afdeling Reserveringen, De Krim Texel 

T: 0222-390112  
E: reserveringen@krim.nl 
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ALGEMENE INFORMATIE  

Alle Vaste Plaatsen hebben de volgende aansluitmogelijkheden op de nutsvoorzieningen:  

Elektra  
Aan de rand van een plaats staat een aansluitpaal. Aan het paaltje een CEEstopcontact, met een 
elektravoeding van 10 Ampère; de bijbehorende meter zit in een verdeelkast nabij.  

Water  
Aan de voorzijde van het paaltje treft u een waterkraan, met beluchter.  

Kabel-tv  
Aan de achterzijde van de paal kunt u een coaxkabel met een stekker ten behoeve van kabel-tv 
aansluiten. U krijgt ca. 30 zenders aangeboden.  

Riolering/waterafvoer  
In de grondplaat zit in het midden een soort put voor de afvoer van afvalwater. Aan beide zijden zijn 
daarnaast twee mogelijke vaste afvalwateraansluitingen, één voor een aansluiting van 30 mm en één 
met een 70 mm koppeling. In de meeste gevallen zijn de aansluitingen in een dubbele uitvoering voor u 
en uw buren. Ze zijn ongeveer in het midden tussen twee plaatsen aangebracht. Het is tevens mogelijk, 
na overleg, om uw riool direct aan te sluiten op de terreinriolering. Hierover verstrekken wij graag advies. 

Internet  
Via een hotspot kunt u met een mobiel, tablet of laptop onbeperkt gratis gebruik maken van draadloos 
internet via de zender De Krim. U hebt geen inlogcode of wachtwoord nodig.  

Parkeren  
Voor uw auto is een genummerde plaats gereserveerd op één van de twee parkeerterreinen. Parkeren 
bij de standplaats is niet toegestaan. Het stallen of reinigen van vaartuigen is niet toegestaan.  

Huisdieren  
Huisdieren zijn toegestaan. Het uitlaten van honden dient buiten het kampeerterrein te geschieden en 
vanzelfsprekend dienen verontreinigingen op het kampeerterrein direct te worden opgeruimd. Uw 
huisdieren mogen geen overlast veroorzaken aan andere gasten en dienen op het terrein altijd 
aangelijnd te zijn.  

Beplanting  
U mag zelf de beplanting van uw plaats onderhouden. Voor ingrijpender snoeiwerk dient u vooraf 
contact op te nemen met Parkbeheer. Groen- en tuinafval dienen afgevoerd te worden via de Groenkar 
nabij sanitairgebouw 1.  
 
De overige Parkregels zijn vermeld in de Wegwijzer Vakantiepark De Krim 

  



 

 
 

Voorwaarden vaste plaats*: 

Dat is een plaats voor recreatief gebruik gedurende het jaar van de overeenkomst, die aanvangt op 1 
november en eindigt op 31 oktober. Dat betekent dat de gebruikelijke “winterstalling” in het tarief zal zijn 
inbegrepen evenals het gebruik van uw accommodatie van ca. half maart tot 1 november. Gebruik 
buiten deze periode kunt u reserveren tegen betaling van een toeslag. 

De overeenkomst wordt daarna met een nieuwe overeenkomst jaarlijks verlengd, tot wederopzegging. 
De plaats is bestemd voor één caravan, tent (of bij gedogen reeds aanwezige kleine stacaravans) met 
een maximale maat van 650 cm x 255 cm (gemeten zonder dissel en disselbak). Plaats is voor recreatief 
gebruik door eigenaar en zijn/haar maximaal 4 gezinsleden, 1 huisdier. Een eigen genummerde 
parkeerplaats is voor u beschikbaar. 

De jaarlijkse kosten voor de periode 1 nov. tot 1 nov. zullen bedragen:     2016/2017 

Vaste plaats (1 nov. – 1 nov.) Jaartarief € 2.695,00 
Inclusief gebruik 5 personen Van 17 maart tot 1 november 
Gebruik derden/verhuur Met verplichte aanmelding, twee weken gratis 
Optie: verhuur max. 6 weken € 475,- 
Optie: verhuur langer dan 6 weken € 695,- 
Wintergebruik (tussen 1 nov. en 17 maart) 10 gratis overnachtingen en/of onbeperkt gebruik 

ad € 100,- 
Voorschot toeristenbelasting * € 202,60 
Toeristenbelasting € 1,75* p.p.p.n. max. 7 nachten per periode 
Voorschot energie € 50,00 
Gebruik elektra per Kw (bemeterd) € 0,25* 
Internet en t.v. signaal Inclusief 
Water, riolering Inclusief 
Huisdier, parkeerplaats Inclusief 

* tarieven onder voorbehoud 

 In november verzenden wij bevestigingen en facturen voor een Vaste Plaats, voor de periode 1 
november tot 1 november. Tevens rekenen wij in november het elektraverbruik en de 
toeristenbelasting af. Deze worden verrekend met de betaalde voorschotten. 
 

 De factuur voor een jaarovereenkomst dient in maximaal drie termijnen te worden voldaan, op 
15 januari, 15 maart en voor 1 juni. Slagboomkaarten worden verstrekt aan de hand van de 
verrichte betalingen. 

  



 

 
 

PRAKTISCHE ZAKEN, VOORWAARDEN EN REGELS 

Huidige standplaats 
Voor de inrichting van een standplaats zijn een aantal normen opgesteld die u als bijlage aantreft. De 
normen betreffen de grootte van uw caravan, voortent en berging. Nieuw daarbij is de maximale 
maatvoering van caravans die de Gemeente nu vaststelt op een lengte van 6,5 meter en een breedte 
van 2,50 meter, gemeten over het vloeroppervlakte zonder dissel en disselbak. Tot een maximum van 
max. 35 m² inclusief voortent is de maatvoering van uw accommodatie bespreekbaar. 

Gezien de huidige actieve handhaving door de Gemeente Texel adviseren wij u dringend zich aan de 
vastgestelde normen te houden. De Krim heeft geen verantwoordelijkheid bij overtreding van deze 
regels. De nu aanwezige caravans vallen onder een overgangsregeling en mogen (na goedkeuring), ook 
bij verkoop, nog blijven staan. 

Verkoop 
Bij het eventueel verkopen van uw caravan zijn een aantal voorwaarden van toepassing. Zie hiervoor de 
bijlage Verkoopvoorwaarden. 

Doorverhuur 
Binnen de plaatsovereenkomst bestaat de mogelijkheid uw caravan door derden te laten gebruiken die 
niet tot uw huisgezin behoren. Gedurende 14 dagen is deze bezetting kosteloos. Gebruikers van uw 
caravan dient u wel vooraf aan te melden bij de afdeling Reserveringen, zodat wij van hun komst op de 
hoogte zijn. Uw gasten krijgen bij aanmelding op onze Receptie een slagboompas, actuele informatie en 
desgewenst de sleutel. Als u de caravan langer dan 14 dagen door derden laat gebruiken en/of als uw 
gasten niet zijn aangemeld, berekenen wij direct het doorverhuurtarief (< 6 weken). Het is niet mogelijk 
caravans alleen voor de verhuur op een standplaats te hebben. Verhuren blijft wel mogelijk, maar alleen 
van de caravan die u ook zelf gebruikt. 

Toeristenbelasting 
Per persoon per overnachting bent u op Texel toeristenbelasting verschuldigd. De Krim brengt op de 
factuur daarvoor een forfaitair bedrag ad € 202,60 in rekening. 

Het tarief in 2017* zal € 1,75 per persoon, per nacht bedragen, te berekenen vanaf dag van aankomst 
voor maximaal 7 nachten. U betaalt dus maximaal per aangesloten verblijfsperiode 7 x € 1,75 = € 12.25 
per persoon. 

De kort verblijvende gast betaald hierdoor extra maar de wat langer blijvende gast wordt bevoordeeld. 
De meeropbrengst van de toeristenbelasting zal niet in de algemene middelen van de Gemeente 
terechtkomen maar als “Toeristisch Investeringsfonds” worden aangewend voor verbeteringen van de 
toeristische infrastructuur, in samenwerking tussen de Gemeente en de toeristische bedrijven op het 
eiland. 

Op het opgaveformulier, dat u bij de receptie kunt ophalen, dient u uw aankomst- en vertrekdagen, het 
aantal verblijfsnachten, het aantal belaste nachten (max. 7 per verblijfsperiode), evenals het aantal 
personen te noteren. Vervolgens kunt u het verschuldigde bedrag berekenen en als aangifte bij de 
Receptie indienen. 



 

 
 

Het nieuwe Zwembad en de daarbij behorende overeenkomst 
Per 1 november krijgt iedere Vaste/Jaarplaatshouder de keuze om een Zwembadovereenkomst af te 
sluiten. Indien u kiest voor deelname aan de zwembadovereenkomst zult u tegen een jaarlijkse 
vergoeding zes gepersonaliseerde jaarkaarten ontvangen. Deze kaarten staan op naam en zijn voorzien 
van een pasfoto. Als u bij uw standplaatsovereenkomst ook een verhuur(gebruik derden)optie heeft 
gekozen kunt u voor uw huurders ook kiezen voor een zwembadovereenkomst. Daarvoor betaalt u een 
extra jaarlijkse vergoeding. De bewoners van uw caravan krijgen dan gedurende hun verblijf altijd een 
zwembadkaart. U heeft zelf de keus of u hier gebruik van wilt maken. 

  



 

 
 

VERHUUR 

Binnen de plaatsovereenkomst bestaat de mogelijkheid dat u uw accommodatie laat gebruiken door 
derden, niet behorende bij uw gezin* (= man, vrouw en inwonende kinderen) *(gezin van de in de 
overeenkomst genoemde recreant.) 

1. Gebruik door derden is kosteloos gedurende 14 dagen. Vanzelfsprekend dient u uw gasten wel te 
allen tijde aan te melden bij de afdeling Reserveringen. Bij aankomst betalen uw gasten een waarborg 
voor de verstrekte sleutel en ontvangen een slagboompasje en alle van toepassing zijnde informatie. 

Bij gebruik zonder aanmelding geldt bij constatering direct onderstaande betalingsregeling. Het is 
niet toegestaan uw slagboompasje aan derden te verstrekken. 

2. Bij gebruik door derden langer dan 14 dagen (zogenaamde “doorverhuur”) geldt een meerprijs 
volgens jaarlijkse vaststelling. 

Het is echter niet toegestaan om voor verhuur te adverteren, in druk of via internet. Het mogelijk gebruik 
is bestemd voor vrienden, kennissen en anderen in de relatiesfeer, zonder (semi)professionele of 
commerciële achtergrond. 

 Verhuur maximaal zes weken: € 475,00, 
 Verhuur onbeperkt: € 695,00. 

Als u op het aanmeldingsformulier kiest voor een vorm van doorverhuur dan wordt uw caravan op uw 
verzoek opgenomen op de Caravan Verhuurlijst van De Krim. 

De berekening van deze meerprijs heeft tot gevolg dat uw gasten geen kampgeld* zijn verschuldigd aan 
De Krim. U kunt uw gasten dus een all-in prijs in rekening brengen, waarvoor De Krim tevens een aantal 
diensten kan en wil verrichten, zoals: 

 het per e-mail en schriftelijk verstrekken van adreslijsten van verhuurders; 
 het verstrekken van toeristische en kampeerinformatie; 
 het verstrekken van kampregels en het verzorgen van aan- en afmelding; 
 het verstrekken en innemen van de sleutel en slagboompas, met berekening waarborg; 
 het ter beschikking stellen van alle faciliteiten van De Krim volgens geldende voorwaarden. 

* Het geldende kampeertarief wordt wel berekend bij aanmelding van meer dan 5 personen en/of meer 
dan 1 huisdier en/of meer dan 1 auto. 

 U dient zelf de aan de Gemeente Texel verschuldigde toeristenbelasting met uw gasten te 
verrekenen en naar aangifte één maal per jaar met De Krim te verrekenen. 

 Uw caravan dient bij gebruik door derden voorzien te zijn van een gebruikersreglement/ 
gebruiksaanwijzing. Een sleutel van uw accommodatie dient gelabeld met plaatsnummer 
aanwezig te zijn op onze receptie. 

 Opgave voor “doorverhuur” dient jaarlijks te geschieden op aanvraag van De Krim of nadien als 
de bezetting van uw accommodatie daar naar verwachting aanleiding toe zal geven. 

  



 

 
 

VERKOOP 

Indien een houder van een plaatsovereenkomst zijn accommodatie wil verkopen, is het voor de koper 
("derde") niet mogelijk de standplaats over te nemen. Dat betekent dat de accommodatie niet op de 
standplaats zelf verkocht kan worden met behoud van de standplaats. 

Hierop is de volgende uitzondering van toepassing: 

De Krim kan schriftelijk toestemming verlenen onder de volgende voorwaarden: 

Kennisgeving 
De eigenaar/verkoper dient De Krim schriftelijk over de voorgenomen verkoop te informeren. 

Welstand: 

 De caravan dient in goede staat te verkeren, zowel wat betreft exterieur als interieur, één en 
ander ter beoordeling van De Krim; 

 De caravan en overige aanhorigheden dienen te voldoen aan het gestelde in de 
standplaatsregeling, wat betekent dat voldaan wordt aan de gemeentelijke eisen betreffende 
afstanden, inrichting en veiligheid; 

 De caravan mag in principe niet ouder zijn dan 10 jaar. Welstandseisen zijn bepalend. 

Verkoopprijs 
De verkoopprijs komt tot stand in overleg met - en na goedkeuring van De Krim, waarbij dient te worden 
uitgegaan van de “kale” waarde van de caravan en een redelijke vergoeding voor de inventaris van de 
caravan en een eventueel aanwezige berging. Bij blijvend verschil van mening tussen verkoper en De 
Krim over de hoogte van de verkoopprijs van de caravan kan deze niet op de standplaats verkocht 
worden, behalve als op kosten van de verkoper een ANWB-verkoopinspectie een hogere waarde dan  
€ 5.000,00 taxeert. 

Reclame 
Op de caravan mag een aankondiging ter grootte van maximaal 20 x 30 cm worden aangebracht. 
Tevens mag een publicatie geplaatst worden op een aanplakbord bij de receptie. De gewenste verkoop 
kan door De Krim worden gepubliceerd op het overzicht Te koop staande accommodaties, met 
vermelding van de gebruikelijke gegevens. 

Koper 
Verkoper dient er voor te zorgen dat de koper zich voor het sluiten van de verkoopovereenkomst bekend 
maakt aan De Krim. Verkoper en koper dienen hetgeen overeengekomen is, in de koopovereenkomst 
schriftelijk mee te delen aan De Krim; betreffende overdrachtsdatum, hoogte verkoopprijs, afspraken 
over betaalde vergoedingen en waarborgen en de naam en adresgegevens van de koper. 

  



 

 
 

STANDPLAATSREGELING 

Op een standplaats is het plaatsen van een caravan met voortent en een berging toegestaan. Voor alle 
bestaande en nog nieuw te bouwen of op te richten zaken geldt dat er een schriftelijke toestemming 
dient te worden verkregen van De Krim. U kunt schriftelijk aangeven wat u wenst te bouwen, te plaatsen 
of te behouden binnen de gestelde voorwaarden waarna door De Krim tegen een waarborgbedrag van 
€ 90,00 een akkoordverklaring kan worden afgegeven: 

A. Standplaats: oppervlakte ca. 80-100 m², gelegen rechts van het nummerpaaltje, met aan 1, 2 of 3 
zijdes beplanting. 

B. Caravan: maximale l x b x h: 650 cm x 250 cm x 275 cm, gemeten zonder dissel, verkerend in 
minimaal redelijke staat, zowel binnen als buitenzijde, te allen tijde verrijdbaar, maximale leeftijd 10 jaar. 

C. Voortent: maximale l x b x h: 650 cm x 250 cm x 2,75 cm. 

D. Oppervlakte: max. bebouwd oppervlakte caravan en voortent: 35 M² 

Indien u deze inrichting van de standplaats wilt wijzigen, dient u schriftelijk toestemming te vragen tot 
wijziging. 

Hierbij gelden de volgende voorwaarden: 

Berging: 
Maximale l x b x h: 2 x 2 x 2,10 meter, met punt- of schuinaflopende kap, in niet opvallende kleuren; 
verkerend in kwalitatief goede staat, van duurzaam materiaal. De plaatsing dient te geschieden op de 
eigen standplaats, naast of achter de caravan; bij mogelijke plaatsing in de boomsingel bij voldoende 
ruimte, kappen en snoeien na toestemming. 

Vlonders: (ook terrasverhardingen enz.) bestaande uit zonder hak, breek- of sloopwerk verwijderbaar 
materiaal van duurzame kwaliteit. 

Schutting:  - niet toegestaan. 
Hekwerken:  - niet toegestaan (in overleg is afrastering voor een huisdier mogelijk). 
Overige:  - niet genoemde inrichtingen, na aanvraag. 

Wijzigingen in inrichting dienen schriftelijk te worden aangevraagd bij Parkbeheer De Krim 
(parkbeheer@krim.nl) 


