
 
 

Aanvullende voorwaarden seizoenplaatsen Vakantiepark De Krim 

 

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.  

    B. Toegang tot de seizoenplaats buiten deze periode is niet toegestaan.  

 

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 

thuiswonende kinderen. Deze personen dienen bij aanbieding van het registratieformulier hierop vermeld zijn. 

Gezinsleden dienen zich als zodanig te kunnen legitimeren.  

    B. 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 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 op de daarvoor bestemde parkeerplaats worden geparkeerd.  
F. Huisdier; Op de plaats zijn maximaal twee huisdieren toegestaan. Huisdieren dienen op de camping altijd aangelijnd te zijn, 

ook bij het kampeermiddel Uitwerpselen dienen te worden opgeruimd.  
G. Het is niet toegestaan enig bouwsel aan of rond het kampeermiddel aan te brengen anders dan met voorafgaand verkregen 

schriftelijke toestemming van de parkmanager. 
H. Zaken op en rondom uw caravan: Het plaatsen van bloembakken, vogelhuisjes, vogelvoederbakjes, schuttingen, 

tuinperken, plantenbakken, tenten, extra terrassen, schotels voor tv ontvangst, zwerfkeien, palen voor hangmatten, hot-
tubs, tuinfakkels, lichtslingers, tuinverlichting, zonneschermen, tuinhuisjes, tuinmeubilair buiten de plaats is niet 
toegestaan.  

 
5. Het gebruik van de seizoenplaats is principieel bedoeld voor de recreant met zijn/haar gezin. Verhuur of het ter 

beschikking stellen aan derden is niet toegestaan.  
 
6.A. Uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen huurperiode dient de seizoenplaats te zijn ontruimd. Door 

recreant 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.  
 
7.A. De aanwijzingen van directie, parkmanager en/of personeel dienen te allen tijde te worden opg evolgd. 
   B. Op de seizoenplaats zijn tevens de op het kampeerterrein geldende gedragsregels van toepassing.  
 

 


