
 

 

 

 

 

Artikel 1: Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. Vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, 

tourcaravan e.d.; 

b. Ondernemer: V.O.F. Camping Rozenhof; 

c. Recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst 

inzake de plaats aangaat; 

d. Plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven 

plaatsingsmogelijkheid voor een vakantieverblijf; 

e. Toeristische plaats:het vakantieverblijf is hierbij maximaal 

3 maanden geplaatst op de plaats; 

f. Gedragsregels: campingreglement omtrent het gebruik van 

en het verblijf op camping Rozenhof, op de plaats en in het 

vakantieverblijf. Deze zijn na te lezen op informatieborden en 

op aanvraag te verkrijgen bij de receptie. 

 

Artikel 2: Inhoud overeenkomst 

De overeengekomen plaats wordt door de ondernemer ter 

beschikking gesteld aan de opgegeven personen, voor het 

opgegeven type vakantieverblijf van de opgegeven afmetingen 

en voor de overeengekomen periode. 

 

Artikel 3: Veiligheid en deugdelijkheid 

De recreant dient er voor te zorgen dat de elektriciteits-, gas en 

waterinstallatie van het door hem geplaatste vakantieverblijf 

voldoet aan de voorwaarden van het betreffende nutsbedrijf.  

De ondernemer heeft het recht deze zaken in het 

vakantieverblijf van de recreant te controleren of te laten 

controleren.  

 

Artikel 4: Onderhoud en aanleg 

De ondernemer zorgt er voor dat het recreatieterrein in 

behoorlijke staat van onderhoud verkeert. Het is aan de 

recreant niet toegestaan iets aan de staat van het 

recreatieterrein te veranderen zonder daarvoor schriftelijke 

toestemming van de ondernemer. 

 

Artikel 5: Prijs 

Het overeengekomen bedrag is inclusief de kosten van gebruik 

van de aanwezige nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, 

riool), toeristenbelasting en annuleringsverzekering. Dit allen 

zijn verplichte artikelen.  

 

Artikel 6: Prijswijziging 

Indien er als gevolg van een wijziging van belastingen, 

heffingen en andere lasten die mede de recreant betreffen, een 

lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer ontstaat, 

kunnen deze aan de recreant worden doorberekend. 

 

Artikel 7: Betaling 

Betalingen dienen voor de op de overeenkomst aangegeven 

data voldaan te zijn.  

Indien de recreant ondanks schriftelijke aanmaning zijn 

betalingsplicht niet nakomt, heeft de ondernemer het recht de 

overeenkomst met onmiddellijke ingang stop te zetten. De 

ondernemer dient dit schriftelijk mede te delen aan de 

recreant, en heeft wegens nalatigheid in de betalingsplicht het 

recht de recreant en zijn gezinsleden, logés en bezoekers de 

toegang tot het recreatieterrein te ontzeggen. 

 

Artikel 8: Annulering 

In de overeenkomst is een annuleringsverzekering opgenomen. 

Hierbij hebt u recht op teruggave van (een deel van) het 

overeengekomen bedrag zoals hieronder beschreven. 

1. Indien de annulering meer dan 1 kalendermaand voor de 

eerste dag van de overeengekomen periode plaatsvindt, 

ontvangt de recreant 100% van het reeds door hem betaalde 

bedrag terug.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Indien de annulering tussen 1 week en 1 

kalendermaand voor de eerste dag van de overeengekomen 

periode plaatsvindt, ontvangt de recreant 50% van het 

reeds door hem betaalde bedrag terug. 

3.Indien de annulering in een van de zeven dagen voor de 

eerste dag van de overeengekomen periode plaatsvindt, 

ontvangt de recreant 25% van het reeds door hem betaalde 

bedrag terug. 

4. De recreant ontvangt het gehele door hem reeds betaalde 

bedrag terug in het geval van: 

a.  overlijden of levensbedreigende ziekte van een familielid in 

de eerste of tweede graad. 

b. overlijden of plotselinge ziekenhuisopname van een van de 

opgegeven personen aangaande de overeenkomst. 

5. Van lid 4 is enkel sprake bij overhandiging door de recreant, 

binnen 24 uur na de annulering, van het rapport van de 

dienstdoende arts waarin duidelijk vermeld wordt dat de 

annulering noodzakelijk is of bij overhandiging van een 

overlijdensrapport.  

6. In gevallen als beschreven in lid 4 tijdens de 

overeengekomen periode, zullen de reeds verstreken dagen van 

de overeengekomen periode worden verrekend bij teruggave 

van het betaalde bedrag.  

 

Artikel 9: gedragsregels 

De recreant dient de gedragsregels van camping Rozenhof en 

de overheidsvoorschriften in acht te nemen. Indien de 

recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de door de 

ondernemer gestelde gedragsregels negeert, heeft de 

ondernemer het recht de recreant met zijn gezinsleden, logés of 

bezoekers de toegang tot het recreatieterrein te ontzeggen en 

de recreant de plaats te laten ontruimen. Indien de recreant 

hierin nalatig is, is de ondernemer gerechtigd dit te doen op 

kosten van de recreant. 

Een voorafgaande mondelinge waarschuwing van de 

ondernemer aan de recreant voldoet hierbij, gezien de recreant 

op het recreatieterrein verblijft en hierdoor een schriftelijke 

waarschuwing niet direct kan worden doorgevoerd. 

In dit geval heeft de recreant geen recht op teruggave van het 

door hem betaalde bedrag. 

 

Artikel 10: aansprakelijkheid 

De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen 

of schade op zijn terrein tenzij die het gevolg zijn van een 

tekortkoming die is toe te rekenen aan de ondernemer of diens 

personeel.  

De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade 

die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, 

zijn gezinsleden, logés of bezoekers voorzover het gaat om 

schade die aan een van hen kan worden toegerekend.  

 

Artikel 11: tussentijdse beëindiging van de recreant 

Indien de recreant voortijdig vertrekt, is hij toch de 

volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode 

verschuldigd. Dit geldt niet wanneer het geval is zoals 

beschreven in artikel 8 lid 4 en 5. 

 

Artikel 12: gebruik door derden 

Het is noch de ondernemer, noch de recreant toegestaan 

het vakantieverblijf of de plaats aan andere dan de 

overeengekomen personen in gebruik af te staan, tenzij 

schriftelijk anders overeengekomen is.  
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