
 

Aanvullende voorwaarden seizoenplaatsen Camping Kogerstrand 
 

Deze aanvullende voorwaarden maken een integrerend onderdeel uit van de Recronvoorwaarden 

 
1. A. Het gebruik van seizoenplaatsen is beperkt tot de periode 30 maart 2023 tot 29 oktober 2023.  Aan het einde van de 

overeengekomen periode eindigt de overeenkomst van rechtswege zonder dat deze opgezegd hoeft te worden. Toegang 
tot de seizoenplaats buiten deze periode is niet toegestaan. 

B. Toewijzing van een seizoenplaats geeft nimmer recht op een zelfde plaats in een volgende huurperiode. De seizoenplaats 
wordt toegewezen door de parkmanager, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de 
recreant.  

 

2. A. Medegerechtigd tot het gebruik van de seizoenplaats zijn de partner van de recreant (degene met wie de recreant 
getrouwd is of een geregistreerd partnerschap is aangegaan) en de tot het gezin van de recreant behorende inwonende 
kinderen, mits zij de leeftijd van 21 jaar niet hebben bereikt. Gezinsleden dienen zich als zodanig te legitimeren. 

B. De medegebruikers (gemaximeerd tot 6 personen) welke door de recreant zijn vermeld dienen zich te kunnen legitimeren.  
C. Overige gebruikers van de seizoenplaats dienen uiterlijk één week voor aankomst door de recreant schriftelijk te zijn 

aangemeld bij de afdeling Reserveringen. Deze afdeling behoudt zich het recht voor om bepaalde personen niet als 
gebruiker te accepteren. In dat geval wordt de recreant tijdig schriftelijk op de hoogte gesteld. Tevens dienen zij zich bij 
aankomst op de receptie te melden en te legitimeren. Het verschuldigde kampgeld alsmede de verschuldigde 
toeristenbelasting dient door de gebruiker bij aankomst te worden voldaan. Alleenreizende jongeren onder de 18 jaar 
worden niet toegelaten. 

D. Er mogen maximaal 6 personen tegelijk op de seizoenplaats overnachten. 
 

3. De parkmanager van het kampeerterrein of diens medewerkers kunnen te allen tijde om een legitimatie verzoeken. 
Alle aanwezigen op een seizoenplaats dienen zich te kunnen legitimeren. 

 

4. A. Een seizoenplaats mag worden bezet door één kampeermiddel (tent/vouwwagen/caravan) met één bijtentje van maximaal          
4 m2.  

B. Het kampeermiddel dient naar het oordeel van de parkmanager in een goede staat van onderhoud te verkeren en géén 
aanleiding tot ongenoegen bij de overige gasten te geven en/of het aanzien van het terrein niet te schaden. 

C. De opbouw van een caravan/kampeermiddel mag niet langer dan 7,5 meter (incl. dissel) en niet breder dan 5,20 meter 
(incl. voortent/luifel) zijn.  

D. Indien het hoofdkampeermiddel, van het terrein is verwijderd, behoudt de recreatieondernemer zich het recht voor om 
deze plaats alsnog te verhuren aan derden zonder dat hieruit recht op vergoeding of restitutie ontstaat voor de recreant. 

E. Auto; Eén auto behorende bij de seizoenplaats mag, indien er plaats is, op het afgesloten parkeerterrein worden 
geparkeerd. 

F. Aanhangwagen: het plaatsen van een aanhangwagen op één van de parkeerterreinen of op uw seizoenplaats is niet 
toegestaan.  

G. Huisdier; Op de plaats zijn maximaal twee huisdieren toegestaan. Per huisdier wordt een extra bedrag in rekening gebracht. 
Huisdieren dienen op de camping altijd aangelijnd te zijn, ook bij het kampeermiddel Uitwerpselen dienen te worden 
opgeruimd. Op het noordgedeelte van het kampeerterrein (met uitzondering van de camperplaatsen) zijn helemaal geen honden 
toegestaan. 

H. Het is niet toegestaan enig bouwsel aan of rond het kampeermiddel aan te brengen anders dan met voorafgaand verkregen 
schriftelijke toestemming van de parkmanager. 

I. Het in de grond slaan/draaien/duwen of plaatsen van (houten) palen is toegestaan, doch met een maximale diameter van 2 
cm. per paal en tot maximaal 30 cm diep in de grond.  

J. Het plaatsen van één windscherm is toegestaan tot een hoogte van 1.40 meter. Deze mag maximaal 5 meter breed/lang 
zijn. Dit windscherm mag geplaatst worden met behulp van metalen of houten stokken met een maximale diameter van 2 
cm. De stokken mogen tot maximaal 30 cm de grond in.  

K. Het plaatsen van vlaggen en/of windvangers zijn niet toegestaan. 
L. Zaken op en rondom uw caravan: Het plaatsen van bloembakken, vogelhuisjes, vogelvoederbakjes, schuttingen, (houten) 

hekken, tuinperken, plantenbakken, tenten, tweede windscherm, extra terrassen, schotels voor tv ontvangst, zwerfkeien, 
palen voor hangmatten, hot-tubs, tuinfakkels, lichtslingers, tuinverlichting, zonneschermen, tuinhuisjes, tuinmeubilair 
buiten, en op de (kampeer)plaats is niet toegestaan.  

M. Afwijkingen op of specifieke wensen van al het bepaalde in de artikelen 4A t/m 4L kunnen alleen uitgevoerd worden na 
overleg én schriftelijke toestemming van de parkmanager van Camping Kogerstrand. Iedere aanvraag zal individueel 
bekeken worden. Ook voor overige, hier niet genoemde zaken, is vooraf overleg én schriftelijke toestemming van de 
parkmanager van Camping Kogerstrand nodig.  

 

5.  Het gebruik van de seizoenplaats is principieel bedoeld voor de recreant met zijn/haar gezin. Incidentele verhuur is met in 
achtneming van het gestelde in artikel 2, toegestaan. 

 

6. Na overlijden van de recreant kan de overeenkomst na een schriftelijk verzoek over gezet worden op naam van de partner 
of één van de kinderen.  

 

7. A. Uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen huurperiode dient de seizoenplaats te zijn ontruimd. Door recreant of 
medegebruikers van de seizoenplaats achtergelaten objecten zullen direct na afloop van de huurperiode op kosten van de 
recreant worden verwijderd. 

B. Overwintering van kampeermiddelen is niet mogelijk. 
 
8. A. De aanwijzingen van directie, parkmanager en/of personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 

B. De op het kampeerterrein geldende gedragsregels zijn van toepassing. 


