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Artikel 1: Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, 

(sta)caravan, bungalow, zomerhuisje, trekkershut en 
dergelijke;

b. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die het 
vakantieverblijf aan de recreant ter beschikking stelt;

c. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst 
inzake het vakantieverblijf aangaat;

d. mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven 
perso(o)n(en);

e. derde: iedere andere persoon, niet zijnde de recreant en/
of zijn mederecreant(en); 

f. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt 
voor het gebruik van het vakantieverblijf; hierbij dient aan 
de hand van een prijslijst vermeld te worden wat niet in de 
prijs inbegrepen is; 

g. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen 
met de uitoefening van het recreatiebedrijf;

h. informatie: schriftelijke/elektronische gegevens over het 
gebruik van het vakantieverblijf, de voorzieningen en de 
regels omtrent het verblijf;

i. geschillencommissie: Geschillencommissie Recreatie te 
‘s-Gravenhage, samengesteld door ANWB/Consumenten-
bond/ RECRON;

j. annulering: de schriftelijke beëindiging door de recreant 
van de overeenkomst, vóór de ingangsdatum van het 
verblijf.

k. een geschil: als een bij de ondernemer ingediende klacht 
van de recreant niet naar tevredenheid van partijen is 
opgelost.

Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet 

voor permanente bewoning, aan de recreant ter beschikking 
een vakantieverblijf van het soort of type dat is 
overeengekomen, voor de overeengekomen periode en de 
overeengekomen prijs.

2. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op 
basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten 
vooraf aan de recreant te verstrekken. De ondernemer 
maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de 
recreant bekend.

3. Indien de informatie ingrijpend afwijkt ten opzichte van de 
informatie zoals die verstrekt is bij het aangaan van de 
overeenkomst, heeft de recreant het recht de overeenkomst 
zonder kosten te annuleren. 

4. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de 
bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor 
dat mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/
of bij hem verblijven de overeenkomst en de bijbehorende 
informatie naleven.

5. Indien het gestelde in de overeenkomst en/of de 
bijbehorende informatie in strijd is met de RECRON-
voorwaarden gelden de RECRON-voorwaarden. Dit laat 
onverlet dat de recreant en de ondernemer individuele 
aanvullende afspraken kunnen maken waarbij ten voordele 
van de recreant van deze voorwaarden wordt afgeweken.

Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van 
de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is 
vereist.

Artikel 4: Prijs en prijswijziging
1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat 

moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn 
vastgesteld.

2. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door 
een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, 
extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van 
lasten en/of heffingen, die direct op het vakantieverblijf of 
de recreant betrekking hebben, kunnen deze aan de 
recreant worden doorberekend, ook na de afsluiting van de 
overeenkomst.

Artikel 5: Betaling
1. De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten, 

tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van 
de afgesproken termijnen.

2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke 
aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn 
van twee weken na de schriftelijke aanmaning niet of niet 
behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, 
onverminderd het recht van de ondernemer op volledige 
betaling van de overeengekomen prijs.

3. Indien de ondernemer op de dag van aankomst niet in het 
bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij 
gerechtigd de recreant de toegang tot het vakantieverblijf 
te ontzeggen, onverminderd het recht van de ondernemer 
op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

4. De door de ondernemer in redelijkheid gemaakte 
buitengerechtelijke kosten, na een ingebrekestelling, 
komen ten laste van de recreant. Indien het totale bedrag 
niet tijdig is voldaan, zal na schriftelijke sommatie het 
wettelijk vastgestelde rentepercentage over het nog 
openstaande bedrag in rekening worden gebracht.

Artikel 6: Annulering
1. Bij annulering betaalt de recreant een vergoeding aan de 

ondernemer. Deze bedraagt:
- bij annulering meer dan drie maanden voor de 

ingangsdatum, 15% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen drie tot twee maanden voor de 

ingangsdatum, 50% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen twee tot één maand voor de 

ingangsdatum, 75% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum, 

90% van de overeengekomen prijs;
- bij annulering op de dag van de ingangsdatum, 100% 

van de overeengekomen prijs.
2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, 

na aftrek van administratiekosten, indien de plaats door 
een derde op voordracht van de recreant en met schriftelijke 
instemming van de ondernemer, wordt gereserveerd voor 
dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

Artikel 7: Gebruik door derden
1. Gebruik door derden van het vakantieverblijf is slechts 

toegestaan, indien de ondernemer daarvoor schriftelijke 
toestemming heeft gegeven.

2. Aan de gegeven toestemming kunnen voorwaarden worden 
gesteld, welke alsdan tevoren schriftelijk dienen te zijn 
vastgelegd.

Artikel 8: Voortijdig vertrek van de recreant
De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen 
tariefperiode verschuldigd. 

Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer en 
ontruiming bij een toerekenbare tekortkoming en/of 
onrechtmatige daad

1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke 
ingang opzeggen: 
a. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de 
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verplichtingen uit de overeenkomst, de bijbehorende informatie 
en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande 
schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft of 
naleven en wel in zodanige mate dat, naar de maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid, van de ondernemer niet kan worden 
gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet;

b. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waar-
schuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten 
bezorgt, of de goede sfeer op, of in de directe omgeving van het 
terrein bederft;

c. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waar-
schuwing, door gebruik van het vakantieverblijf in strijd met de 
bestemming van het terrein handelt.

2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, 
moet hij dit de recreant bij persoonlijk overhandigde brief laten 
weten. In die brief moet de recreant worden gewezen op de 
mogelijkheid het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie. 
De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege 
worden gelaten.

3. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen dat het 
vakantieverblijf is ontruimd en het terrein ten spoedigste is 
verlaten, doch uiterlijk binnen 4 uur. 

4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeen-gekomen tarief 
te betalen. 

Artikel 10: Wet- en regelgeving
1. De ondernemer zorgt er te allen tijde voor dat het vakantieverblijf, 

zowel in- als extern, aan alle milieu- en veiligheidseisen voldoet die 
van overheidswege aan het vakantieverblijf (kunnen) worden 
gesteld. 

2. De recreant is verplicht alle op het terrein geldende veilig heids-
voorschriften strikt na te leven. Hij draagt er tevens zorg voor, dat 
mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem 
verblijven de op het terrein geldende veiligheidsvoorschriften strikt 
naleven.

Artikel 11: Onderhoud en aanleg
1. De ondernemer is verplicht het recreatieterrein en de centrale 

voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden. 
2. De recreant is verplicht het vakantieverblijf en de directe omgeving, 

gedurende de looptijd van de overeenkomst, in dezelfde staat te 
houden als waarin de recreant het heeft ontvangen. 

3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan 
op het terrein te graven, bomen te kappen, struiken te snoeien of 
enig andere activiteit van een dergelijke aard uit te voeren. 

Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer voor andere 

dan letsel- en overlijdensschade is beperkt tot een maximum van 
€ 455.000,- per gebeurtenis. De ondernemer is verplicht zich 
hiervoor te verzekeren.

2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of 
schade op zijn terrein, tenzij dit het gevolg is van een tekortkoming 
die aan de ondernemer is toe te rekenen.

3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme 
weersinvloeden of andere vormen van overmacht.

4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in de 
nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht.

5. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade, die 
is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, de 
mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die 
aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden 
toegerekend.

6. De ondernemer verplicht zich om na melding door de recreant van 
overlast, die wordt veroorzaakt door andere recreanten, passende 
maatregelen te nemen.

Artikel 13: Geschillenregeling
1.   De recreant en de ondernemer zijn gebonden aan uitspraken van 

de Geschillencommissie.
2. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands 

recht van toepassing. Uitsluitend de Geschillencommissie dan wel 
een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te 
nemen. 

3. In geval van een geschil over de totstandkoming of de uitvoering 
van deze overeenkomst moet het geschil uiterlijk 12 maanden na 
de datum waarop de recreant de klacht bij de ondernemer indiende 
schriftelijk of in een andere door de Geschillencommissie te 
bepalen vorm bij deze aanhangig worden gemaakt. 

 Indien de ondernemer een geschil aanhangig wil maken bij de 
Geschillencommissie, moet hij de recreant vragen zich binnen vijf 
weken uit te spreken of deze wel of niet naar de Geschillencommissie 
wil komen. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij 
zich na het verstrijken van de voornoemde termijn vrij zal achten 

het geschil bij de rechter aanhangig te maken. 
 Op die plaatsen waar de voorwaarden spreken van Geschillen-

commissie, kan een geschil aan de rechter worden voorgelegd. 
Indien de recreant het geschil aan de Geschillencommissie heeft 
voorgelegd, is de ondernemer aan deze keuze gebonden.

4. Voor de behandeling van geschillen wordt verwezen naar het 
Reglement Geschillencommissie Recreatie. De Geschillencommissie 
is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat betrekking 
heeft op ziekte, letsel, dood of op de niet-betaling van een factuur 
waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt.

5. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding 
verschuldigd.

Artikel 14: Nakomingsgarantie
1. RECRON zal de verplichtingen van een RECRON-lid tegenover de 

recreant, hem in een bindend advies opgelegd door de 
Geschillencommissie, overnemen onder de tussen RECRON en de 
Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken afgesproken 
voorwaarden, indien de betreffende ondernemer deze niet binnen 
de daarvoor in het bindend advies gestelde termijn is nagekomen.

2. Heeft de ondernemer het bindend advies binnen twee maanden na 
dagtekening daarvan ter toetsing aan de burgerlijke rechter 
voorgelegd, dan wordt de eventuele nakoming van het bindend 
advies opgeschort, totdat de burgerlijke rechter uitspraak heeft 
gedaan. 

3. Voor toepassing van de nakomingsgarantie is vereist, dat de 
recreant een schriftelijk beroep daarop doet bij RECRON.

Artikel 15: Wijzigingen
Wijzigingen in de RECRON-voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg 
met de consumentenorganisaties, in deze vertegenwoordigd door de 
ANWB en de Consumentenbond, tot stand komen.
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Reglement voor camping en verhuuraccommodaties 
 
HET GEHUURDE 
1. Bij aankomst en vertrek dient men zich telefonisch te melden op nummer 0297-322113. 

Ook bezoekers zijn verplicht zich te melden, zij betalen het bezoekersgeld. Uw bezoek dient in verband met 
de nachtrust voor 23.00 uur het park te verlaten.  

2. De ingeschreven recreant is verantwoordelijk voor het gedrag van zijn/haar bezoek. Ook bezoekers dienen 
zich te houden aan de regels. 

3. Op de dag van vertrek dient u uiterlijk om 11.00 uur de camping te verlaten, anders betaalt u de volledige 
dagprijs. De check out tijd voor de verhuuraccommodaties is 10 uur. 

4.  De staanplaats dient ongeschonden en schoon te worden achtergelaten. Let op de haringen. 
5. Bij verwijdering of vervroegd vertrek krijgt u geen restitutie van het betaalde geld. 
6.   Partytenten, windschermen, parasols zijn toegestaan, mits deze bij afwezigheid (van meer dan 24 uur) 

worden opgeruimd/verwijderd.  
7. Een eventueel vaartuig dient met deugdelijke lijnen behoorlijk afgemeerd te worden. 
8.   Geen bootjes op de recreatielandjes leggen. Hiervoor kunt u, zover beschikbaar, een ligplaats huren.  
9.   Het is verboden aan de bestaande beplanting vernielingen toe te brengen.  
10.  Er mogen geen gaten of kuilen op de recreatielandjes en paden worden gegraven.  
11.   Het is niet toegestaan (brom)fietsen op de recreatielandjes te plaatsen, hiervoor zijn de fietsenrekken. 
12.   Het gebruik van barbecues is toegestaan, alleen buiten en mits deze geen schade aan de ondergrond 

veroorzaken. Barbecues niet direct op het gras plaatsen en niet te dicht bij de tenten, boten en bomen. 
Blusmateriaal binnen handbereik. Bij zeer droog weer kan een verbod worden uitgevaardigd. 

13.   Open vuur, vuurkorven, fakkels zijn niet toegestaan. 

 
PARKEREN 
14.   Iedere huurder heeft de beschikking over één parkeerplaats. Bezoekers kunnen hun auto gratis parkeren in 

Aalsmeer. 

 
ELEKTRA & WATER 
15.  Voor elektriciteitsaansluiting -maximaal 6 amp.- naar uw boot of tent (Uiterweg 214) dient u een 

goedgekeurde kabel met zgn. eurostekker te gebruiken. Kabels langs de afrastering van de landjes, tegen de 
bomen aan plaatsen. Bij geen stroomgebruik kabel verwijderen en opruimen. Geen kabels ingraven.  

16.  Voor de wateraansluiting dient u een gewapende slang te gebruiken. Gebruik te allen tijde een slang waar 
van te voren geen water in heeft gezeten. Bent u klaar met watertappen, ontkoppel direct de waterslang en 
laat al het water dat nog in de slang aanwezig is eruit lopen. Dit is noodzakelijk in het kader van legionella 
preventie en in het belang van uw eigen veiligheid / gezondheid. 

17.  Leidingwater mag alleen worden gebruikt voor huishoudelijk gebruik en niet voor (gras)sproeien, boot- en of 
auto wassen, etc. 

 
AFVAL 
18.  Uw huishoudelijk afval kunt u in dichtgebonden plastic zakken van maximaal 60 liter deponeren in de 

daarvoor bestemde containers, geen afval naast de containers plaatsen. Niet courant of groter afval dient u 
zelf af te voeren. 

 

 GEDRAGINGEN 
 19.   Men is gehouden in de haven, op de bijbehorende terreinen en in de zich daar bevindende gebouwen orde, 

rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen, dat men door zijn gedrag 
aanstoot geeft. 

20.   U dient het terrein, incl. toilet-, was- en doucheruimte netjes en schoon te houden.  
21.   Veroorzaak u mede recreant geen overlast met sport en spel, radio/televisie etc. Muziek en tv-installaties etc. 

dienen niet buiten de eigen (kampeer)plaats storend hoorbaar te zijn.  
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22.  Nachtrust vanaf 23.00 uur tot en met 08.00 uur. 
23.   Gebruik van (soft)drugs, in welke vorm dan ook, is niet toegestaan. Overtreders zullen van het park 

verwijderd worden. 

 
 HUISDIEREN 

24.   Huisdieren zijn toegestaan, maximaal 1 per (verhuur)accommodatie, mits zij aangelijnd zijn en buiten het 
terrein worden uitgelaten. Eventuele uitwerpselen dienen direct te worden verwijderd. 

 
 DIVERSEN 
 25.   Zwemmen geschiedt geheel op eigen risico, er is geen toezicht. Op Uiterweg 214 bevindt zich een afgezette 

zwemgelegenheid in het water.  
 26.   Op de toegangsweg en het recreatieterrein mag niet harder dan 5 km per uur worden gereden. Op het water 

nabij het recreatieterrein mag niet harder dan 5 km per uur worden gevaren. 
27.  Het is voor klanten van Recreatiepark Aalsmeer verboden op het terrein te fietsen. 
28. Om uw bagage van en naar uw vaartuig te transporteren kunt u gebruik maken van de kruiwagens. Na 

gebruik kruiwagens terugbrengen. 
29. Roken is niet toegestaan in de loodsen en toiletgebouwen. 

 
AANSPRAKELIJKHEID EN OVERIGE BEPALINGEN 
30.   De eigenaar en de beheerder van het terrein stellen zich niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan of 

het verloren gaan van eigendommen, toebehorende aan de recreanten en de eigenaren van boten. 
 31.  Eventuele schade aan de kampeerplaats, beplanting, gebouwen of campingvoorzieningen worden verhaald 

op de huurder.   
 32.  Wij hanteren de Recron voorwaarden. 

 
OPVOLGING 
33.   Het wordt op prijs gesteld als overlast en/of verdachte zaken (telefonisch) worden gemeld; met verstrekte 

informatie zal vertrouwelijk worden omgegaan. 
 34.   Een ieder die zich op Recreatiepark Aalsmeer bevindt, dient de aanwijzingen van de havenmeester, werfbaas 

of zijn/haar personeel op te volgen. Overtredingen van het reglement geeft de havenmeester/de werfbaas 
het recht de overtreder de toegang tot Recreatiepark Aalsmeer te ontzeggen. 

 

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met onze beheerder,  
bereikbaar op nummer 0297-322113.  


