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Algemene bepalingen 
1. Definities 
1. Annulering: de schriftelijke beëindiging van de Overeenkomst door Recreant, 
voorafgaand aan de ingangsdatum van het verblijf. 
2. Bemiddelaar: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van 
Verhuurder bemiddelt bij het tot stand brengen van de Overeenkomst tussen 
Verhuurder en Recreant en mogelijk ook beheerstaken uitvoert namens 
Verhuurder. 
3. Mederecreant(en): de persoon/personen die naast Recreant 
gebruikmaakt/gebruikmaken van het  
Vakantieverblijf en eventuele bijbehorende zaken en diensten (zoals een 
vaartuig) waarop de Overeenkomst zich richt. 
4. Overeenkomst: het geheel van afspraken tussen Verhuurder en Recreant met 
betrekking tot een Vakantieverblijf. 
5. Recreant: degene die met Verhuurder de Overeenkomst inzake het 
Vakantieverblijf of de huur van andere zaken aangaat.  
6. Vakantieverblijf: chalet, stacaravan, caravan, tent, zomerhuisje, vouwwagen, 
camper, staanplaats, en alle vergelijkbare verblijven waarin tijdens een vakantie 
verbleven kan worden, inclusief bijbehorende zaken (zoals – maar niet 
uitsluitend – boten en fietsen). 
7. Verhuurder: degene die met Recreant de Overeenkomst aangaat.  
  
2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en 
toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Verhuurder en Recreant. 
2. Voor zover in de Overeenkomst wordt afgeweken van het bepaalde in deze 
algemene voorwaarden geldt de inhoud van de Overeenkomst. 
3. Deze algemene voorwaarden bestaan uit een algemeen deel (artikel 1 tot en 
met 12) en bijzondere delen met betrekking tot 1) de verhuur van 
staanplaatsen en 2) de verhuur van vakantieverblijven. Daarnaast bevatten 
deze algemene voorwaarden het parkreglement, zoals die geldt voor Recreant. 
Het algemene deel en het parkreglement is te allen tijde van toepassing. Bij 
verhuur van staanplaatsen is naast het algemene deel en het parkreglement 
ook dat bijzondere deel van toepassing. Bij verhuur van vakantieverblijven is 
naast het algemene deel en het parkreglement ook dat bijzondere deel van 
toepassing. Indien een of meer bepalingen uit het bijzondere deel conflicteert 
met het algemene deel of het parkreglement, prevaleren de bepalingen van het 
bijzondere deel. Het algemene deel gaat boven het parkreglement. 
 
3. Totstandkoming Overeenkomst, wijzigingen en naleving 
1. De door of namens Verhuurder uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend, 
ook indien deze een tijd voor aanvaarding of geldigheidsduur vermelden. De 
aanbiedingen kunnen te allen tijde door of namens Verhuurder worden 
herroepen.  
2. Wijzigingen in de Overeenkomst (inclusief de algemene voorwaarden) tussen 
Verhuurder en Recreant kunnen door Recreant slechts bewezen worden door 
een schriftelijke bevestiging daarvan van Verhuurder. 
3. Recreant heeft de verplichting de Overeenkomst en de bijbehorende 
informatie na te leven. Recreant draagt er zorg voor dat Mederecreanten de 
Overeenkomst en de bijbehorende informatie ontvangen en ook naleven. 
4. Recreant is verantwoordelijk (en hoofdelijk aansprakelijk) voor het gedrag en 
de verplichtingen van alle Mederecreanten. Het gedrag van Mederecreanten 
wordt ook aan Recreant toegerekend. 
5. Indien meerdere partijen de Overeenkomst met Verhuurder sluiten, zijn zij 
allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit de 
Overeenkomst tegenover Verhuurder. 
6. Recreant dient bekend te zijn met gebruiksinstructies van het 
Vakantieverblijf en eventuele toebehoren (bijvoorbeeld een vaartuig). 
Verhuurder c.q. Bemiddelaar verstrekt de gebruiksinstructies of vermeldt deze 
op haar website, welke Recreant strikt dient na te leven. Indien Recreant geen 
gebruiksinstructies heeft ontvangen of heeft kunnen vinden, dient Recreant 
deze zelf voorafgaand aan het ingaan van de Overeenkomst op te vragen bij 
Verhuurder c.q. Bemiddelaar. 
7. Verhuurder heeft het recht derden in te schakelen voor het tot stand komen 
van de Overeenkomst (bemiddeling) en de uitvoering van de Overeenkomst. 
Verhuurder heeft het recht het beheer van het aan Recreant ter beschikking 
gestelde over te dragen aan derden.   
 
4. Prijzen 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen in aanbiedingen en 
Overeenkomsten of op enige andere opgave van Verhuurder c.q. Bemiddelaar 
in euro’s, exclusief BTW en andere belastingen, heffingen en rechten. 
2. Verhuurder is gerechtigd een waarborgsom in rekening te brengen welke 
Recreant op eerste verzoek vooraf dient te betalen. 
3. De waarborgsom mag door Recreant niet worden beschouwd als een 
vooruitbetaling op de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig 
risico voor beschadiging, diefstal of verduistering van het gehuurde.  
4. De waarborgsom kan door Verhuurder worden ingehouden indien er een 
vermoeden bestaat dat er naast de overeengekomen prijs extra kosten in 

rekening gebracht kunnen worden bij Recreant. Verhuurder mag de 
waarborgsom inhouden tot het bedrag aan kosten c.q. schade vaststaat en deze 
kosten c.q. schade vervolgens verrekenen met de waarborgsom. 
 
5. Betalingen 
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient betaling van het 
volledige overeengekomen bedrag vóór ingang van de periode van verblijf per 
bank in euro’s te geschieden.  
2. Indien is overeengekomen dat betaling geschiedt na verzending van een 
factuur, geldt dat Recreant de prijs binnen de overeengekomen termijn dient te 
betalen. Verhuurder heeft altijd het recht regelmatig tussentijds te factureren.  
3. Overeengekomen betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Wanneer betaling 
niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is 
Recreant per direct in verzuim vanaf de datum van het verstrijken van de 
betalingstermijn.  
4. Recreant is aansprakelijk voor alle werkelijke door Verhuurder gemaakte 
kosten die betrekking hebben op de incasso van zijn vorderingen op Recreant, 
met een minimum 15% van het openstaande bedrag en € 100,00 per factuur. 
5. Het recht van Recreant om zijn vorderingen op Verhuurder te verrekenen 
met betalingsverplichtingen aan Verhuurder uit welke hoofde dan ook is 
uitgesloten.   
6. Recreant heeft in geen geval recht om enige verbintenis op te schorten. 
 
6. Opschorting door Verhuurder en termijnen 
1. Verhuurder behoudt zich het recht voor om verplichtingen uit 
Overeenkomsten op te schorten indien Recreant niet al zijn verplichtingen 
voortvloeiende uit deze of enige andere Overeenkomst met Verhuurder 
nakomt. 
2. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting en 
nimmer op basis van een resultaatsverplichting.  
3. Overeengekomen termijnen gelden in geen geval als fatale termijnen ten 
opzichte van Verhuurder. 
 
7. Tussentijdse beëindiging door Verhuurder en ontruiming 
1. Naast de beëindigingsmogelijkheden die de wet, de Overeenkomst en deze 
algemene voorwaarden aan Verhuurder bieden, is Verhuurder is bevoegd de 
Overeenkomst met onmiddellijke ingang (tussentijds) te ontbinden indien: 
a. Recreant, Mederecreant(en) en/of derden enige verplichting tegenover 
Verhuurder of de eigenaar van het park waar het Vakantieverblijf zich bevindt, 
niet naleeft/naleven; 
b. Recreant, Mederecreant(en) en/of derden enige verplichting of regel van 
overheidswege niet of niet behoorlijk naleeft/naleven; 
c. Recreant, Mederecreant(en) en/of derden overlast aan Verhuurder of andere 
gasten bezorgt of de goede sfeer op het terrein bederft; 
d. Recreant door gebruik van het vakantieverblijf in strijd handelt met de 
bestemming van het park. 
2. Tussentijdse opzegging door Verhuurder geschiedt per e-mail gericht aan 
Recreant. 
3. Na opzegging dient Recreant onmiddellijk het verblijf te ontruimen en te 
verlaten.  
4. Wanneer Verhuurder gebruik maakt van de bevoegdheden in dit artikel, blijft 
Recreant volledig de overeengekomen prijs verschuldigd en heeft Recreant 
geen recht op restitutie van betaalde bedragen, schadevergoeding, vergoeding 
van kosten of een andere compensatie. 
 
8. Botenverhuur 
1. Wanneer Recreant of Mederecreant gebruik maakt van een boot of ander 
vaartuig, gelden de bepalingen van dit artikel (naast de overige bepalingen van 
deze algemene voorwaarden). 
2. Recreant is gebonden aan de toepasselijke verkeersregels. 
3. De toegestane maximum vaarsnelheid is 6 km/u. 
4. De minimumleeftijd om een motorvaartuig te besturen is 16 jaar. 
5. In de Dorpsgracht, tussen paal 1 en 5 geldt eenrichtingsverkeer. 
6. Recreant dient vaart te minderen bij het naderen van de Dorpsgracht. 
7. Het verkeer in de Dorpsgracht heeft voorrang op de zijvaarten. 
8. Recreant dient vaart te minderen bij het passeren van aangemeerde boten in 
verband met een zogeheten hekgolf, waardoor schade aan aangemeerde boten 
tegen de kant kan ontstaan. 
9. Vaartuigen mogen niet in het riet varen, ter bescherming van het vaartuig en 
de natuur. 
10. De technische staat van het vaartuig (inclusief toebehoren, zoals accu’s) 
dient bij aanvang te worden gecontroleerd door Recreant. Indien Recreant bij 
deze controle schade en/of gebreken constateert, dient dit voorafgaand aan 
vertrek uitdrukkelijk aan Verhuurder c.q. Bemiddelaar te worden gemeld. 
11. Indien Recreant vertrekt met het vaartuig of anderszins gebruik maakt van 
het vaartuig zonder melding van enige schade en/of gebreken, wordt het 
vaartuig geacht in goede conditie te verkeren. 
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12. Het is Recreant niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke voorafgaande 
toestemming van Verhuurder c.q. Bemiddelaar reparaties/wijzigingen aan het 
vaartuig toe te brengen. 
13. Recreant is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming 
van diefstal, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken 
van (evt. meegeleverde) sloten en bevestigingsmiddelen, het niet uit het zicht 
verliezen van het vaartuig, etc. 
14. In geval van diefstal of vermissing van het vaartuig is Recreant verplicht dit 
direct na ontdekking aan Verhuurder c.q. Bemiddelaar te melden, op eerste 
verzoek van Verhuurder c.q. Bemiddelaar van de diefstal c.q. vermissing 
aangifte te doen en voorts direct een (kopie van het) proces-verbaal van de 
aangifte aan Verhuurder c.q. Bemiddelaar te overleggen. 
15. Iedere vorm van schade (zoals maar niet uitsluitend) voortvloeiend uit 
diefstal of vermissing is toe te rekenen aan Recreant en Recreant is daarvoor 
volledig aansprakelijk.  
16. Indien schade door Recreant wordt toegebracht en/of opgemerkt, dient 
Recreant Verhuurder c.q. Bemiddelaar daarvan zo snel mogelijk op de hoogte 
te stellen. 
17. Recreant vrijwaart Verhuurder en eventuele Bemiddelaar van alle schade 
aan het vaartuig, toebehoren en/of andere aanspraken op schade van 
medepassagiers en/of derden, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) schade 
voortkomend uit aanvaringen, boetes, overtredingen, misdrijven, verlies en/of 
vermissing. 
18. Bij overschrijding van de overeengekomen tijd van aankomst wordt een 
extra geldbedrag in rekening gebracht aan Recreant overeenkomstig de op dat 
moment geldende verhuurtarieven. Dit bedrag is zonder enige aanmaning of 
andere mededeling verschuldigd en direct opeisbaar. 
19. Indien het vaartuig niet voor 21:00 uur op de dag van verhuur is 
teruggebracht, is Recreant een aanvullende boete van € 150,- per vaartuig 
verschuldigd voor elke dag of gedeelte van een dag dat het vaartuig niet wordt 
teruggebracht. Deze boete is zonder enige aanmaning of andere mededeling 
verschuldigd en direct opeisbaar. 
20. De voorgaande boetes dienen niet als vervanging van de schadevergoeding 
en laten onverlet het recht van Verhuurder om alle schade op Recreant te 
verhalen. 
21. Later feitelijk vertrek heeft geen invloed op de overeengekomen 
aankomsttijd, en geeft geen recht op vermindering van de geldende 
vergoeding. 
22. Recreant dient de overeengekomen vergoeding voor het gebruik van het 
vaartuig voor vertrek contant of per pinbetaling te voldoen. 
23. Door reservering komt tussen partijen een bindende Overeenkomst tot 
stand. 
24. Indien voor het gebruik van het vaartuig een vaarbewijs of andere 
certificaten, toestemmingen, etc. nodig zijn, dient Recreant hier zelf voor eigen 
rekening zorg voor te dragen. 
 
9. Aansprakelijkheid en vrijwaring overeenkomsten zakelijke partijen 
1. De bepalingen in dit artikel zijn slechts van toepassing indien Recreant een 
natuurlijk persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van zijn 
beroep of bedrijf.  
2. Verhuurder en Bemiddelaar zijn nooit aansprakelijk voor schade die Recreant 
of Mederecreant lijdt tijdens verblijf op Resort Venetië, ten gevolge van (maar 
niet uitsluitend) gebreken aan zaken, het plegen van een onrechtmatige daad, 
fouten van personeel of het tekortschieten in de nakoming van enige 
verplichting onder de Overeenkomst.  
3. Indien Verhuurder of Bemiddelaar wel aansprakelijk kan worden gehouden is 
de aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met een 
gemeenschappelijke oorzaak in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn 
aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie uitkeert. 
4. In geen geval zal de aansprakelijkheid het totale factuurbedrag voor de 
periode waarin het schadegeval zich voordoet, te boven gaan.  
5. In geval van aansprakelijkheid is Verhuurder uitsluitend aansprakelijk voor 
directe schade. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter 
vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de 
vaststelling betrekking heeft op schade bedoeld in dit artikellid en de eventuele 
redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Verhuurder aan de 
Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Verhuurder 
toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of 
beperking van schade, voor zover Recreant aantoont dat deze kosten hebben 
geleid tot beperking van de directe schade. 
6. Verhuurder en Bemiddelaar zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade 
waaronder, maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste inkomsten, 
bedrijfsstilstand en schade aan derden, ook niet in het geval van niet- of niet 
behoorlijke nakoming van een herstelverplichting. 
7. Indien Recreant in gebreke mocht komen in de nakoming van de 
Overeenkomst, dan is Recreant aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van 
Verhuurder en Bemiddelaar daardoor direct of indirect ontstaan, zoals (maar 
niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste besparingen en andere bedrijfsschade. 

8. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen gelden niet voor schade 
die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van 
Verhuurder c.q. Bemiddelaar of diens leidinggevende ondergeschikte(n). 
 
10. Aansprakelijkheid en vrijwaring overeenkomsten particulieren 
1. De bepalingen in dit artikel zijn slechts van toepassing indien Recreant een 
natuurlijk persoon is die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of 
beroepsactiviteit vallen. 
2. De aansprakelijkheid van Verhuurder en Bemiddelaar voor schade, niet 
zijnde letsel- of overlijdensschade, is beperkt tot een maximum van € 455.000 
per gebeurtenis. 
3. Voor diefstal, een ongeval of schade op het terrein van het Vakantieverblijf of 
elders, zijn Verhuurder en Bemiddelaar niet aansprakelijk. 
4. Voor gevolgen van uitzonderlijke weersomstandigheden of andere 
overmachtsvormen zijn Verhuurder en Bemiddelaar niet aansprakelijk. 
5. Verhuurder is aansprakelijk voor storingen in nutsvoorzieningen gelegen in 
zijn gedeelte, tenzij Verhuurder zich kan beroepen op overmacht, dan wel deze 
storingen verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt van 
Recreant.  
6. Recreant is aansprakelijk voor storingen in nutsvoorzieningen vanaf het 
overnamepunt van Recreant, tenzij het een overmachtssituatie betreft. 
7. Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of -uitsluitingen gelden niet voor schade 
die is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van 
Verhuurder c.q. Bemiddelaar of diens leidinggevende ondergeschikte(n). 
 
11. Overmacht 
1. In geval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is Verhuurder 
naar eigen keuze gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden of haar verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
tijdelijk op te schorten zonder dat Recreant aanspraak op nakoming, 
schadevergoeding en/of ontbinding kan doen gelden. 
2. Onder overmacht wordt tussen partijen onder meer verstaan, alle van 
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Verhuurder geen 
invloed kan uitoefenen, maar waardoor Verhuurder niet in staat is haar 
verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder meer verstaan (maar niet 
uitsluitend): werkstakingen in het bedrijf van Recreant of van derden waarvan 
Verhuurder afhankelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, 
oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot, storingen in het verkeer of 
transport, beperkende maatregelen van overheidswege of andere benodigde 
materialen of het uitblijven van aflevering, faillissement of surseance van 
betaling bij een of meerdere van haar toeleveranciers of ingeschakelde derden, 
natuurrampen, weersomstandigheden waardoor de verbintenissen niet 
adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen, storing van 
internet en belemmerende gezondheidsklachten of overlijden van key personel 
van Verhuurder of Bemiddelaar. 
3. Verhuurder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de 
omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, 
intreedt nadat Verhuurder zijn verbintenis had moeten nakomen. 
 
12. Toepasselijk recht en geschillen 
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verhuurder partij is, is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing.  
2. De Nederlandse rechter is exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen 
voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen Verhuurder en Recreant. Het staat 
echter Verhuurder vrij een geschil voortvloeiende uit Overeenkomsten tussen 
Verhuurder en Recreant ter beoordeling voor te leggen aan elke rechter, die bij 
afwezigheid van een forumkeuze bevoegd zou zijn om over het geschil te 
oordelen. 
3. Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de Overeenkomst 
en de onderhavige voorwaarden nietig c.q. vernietigbaar mocht blijken, blijven 
de overige voorwaarden in stand en wordt het nietige artikel of onderdeel 
daarvan geacht te zijn geconverteerd zodanig dat het in overeenstemming met 
de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, op een wijze dat het 
artikel niet meer nietig of vernietigbaar is. 
 
Bijzonder deel verhuur staanplaatsen 
13. Inhoud van de Overeenkomst 
1. Verhuurder stelt voor recreatieve doeleinden aan Recreant een 
overeengekomen plaats ter beschikking met het recht daarop een 
kampeerverblijf van het overeengekomen soort te plaatsen en geplaatst te 
houden. 
2. De Overeenkomst is uitsluitend gericht op recreatief verblijf, en uitdrukkelijk 
niet op permanente bewoning.  
3. Het is Recreant niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming wijzigingen aan het kampeerverblijf aan te brengen waardoor 
deze niet meer verplaatst kan worden.  
4. De huur van de staanplaats is persoonlijk, en kan niet worden overgedragen 
op derden, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend bij verkoop van het 
kampeerverblijf van Recreant.  
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5. Bij verkoop van het kampeerverblijf door Recreant blijft Recreant het 
jaargeld voor het lopende jaar of de overeengekomen contractperiode 
verschuldigd.  
6. Recreant is verplicht bij het sluiten van de Overeenkomst aan Verhuurder de 
naam, het adres en de woonplaats van hem en zijn Mederecreant(en) conform 
de gemeentelijke basisadministratie te verstrekken en onmiddellijk bij elke 
wijziging (zodra dat bekend is).  
7. De inrichting van de staanplaats door Recreant is gebonden aan een aantal 
voorschriften, waaronder de voorschriften die van overheidswege (bijvoorbeeld 
door de gemeente) worden opgelegd. Deze regels veranderen met enige 
regelmaat. Recreant zal, voordat hij overgaat tot de aanschaf van een 
kampeerverblijf, de plaatsing van een kampeerverblijf en het inrichten van de 
staanplaats, bij Verhuurder navraag doen aan welke regels dit gebonden is en 
deze regels ook naleven. Wanneer de regels op enig moment wijzigen, zal 
Verhuurder Recreant daarvan in kennis stellen en zal Recreant zich ook houden 
aan deze gewijzigde regels.  
 
14. Duur van de Overeenkomst 
1. De Overeenkomst wordt gesloten voor de resterende duur van het jaar 
waarin de Overeenkomst wordt gesloten en het daaropvolgende jaar. Daarna 
wordt de Overeenkomst steeds automatisch met één jaar verlengd. Opzegging 
dient per e-mail of schriftelijk te geschieden met inachtneming van een 
opzegtermijn van minimaal drie maanden. Tussentijdse opzegging is niet 
mogelijk, tenzij uit deze voorwaarden of de Overeenkomst anders blijkt.  
2. In afwijking van het eerste lid kunnen Recreant en Verhuurder bij het 
aangaan van de Overeenkomst bepalen dat de Overeenkomst op een bepaalde 
datum van rechtswege zal eindigen.  
  
15. Prijzen en wijzigingen 
1. De jaarlijkse vergoeding voor (de plaats van) het kampeerverblijf wordt 
vastgesteld op basis van de door Verhuurder vastgestelde tarieven. 
2. Verhuurder heeft het recht extra kosten als gevolg van lastenverzwaring aan 
de zijde van Verhuurder direct door te berekenen aan Recreant. Deze 
lastenverzwaring kan veroorzaakt worden door een verhoging van heffingen en 
lasten die direct op de plaats, het kampeerbedrijf of Recreant betrekking 
hebben. 
3. Verhuurder heeft het recht éénmaal per jaar de jaarlijkse vergoeding te 
verhogen. Bij een verhoging van de vergoeding met 10% of meer doet 
Verhuurder minimaal drie maanden voor de aanvang van een nieuwe 
huurperiode opgave bij Recreant.  
4. De overeengekomen prijzen zijn exclusief de vergoedingen voor 
nutsvoorzieningen, de kosten voor afval(verwerking), overheidsheffingen 
(zoals, maar niet uitsluitend toeristenbelasting), parkgeld, bijdrage aan 
(bijzondere) noodzakelijke onderhoudskosten van algemene voorzieningen en 
andere kosten. 
 
16. Verplichtingen van Recreant 
1. Recreant is verplicht de plaats en het kampeerverblijf in overeenstemming te 
brengen en te houden met de milieu- en veiligheidseisen die van 
overheidswege of door Verhuurder zijn en worden gesteld.  
2. Verhuurder heeft het recht controles op de in lid 1 genoemde eisen te laten 
uitvoeren of zelf uit te voeren, en daartoe zich de toegang tot de plaats en/of 
het kampeerverblijf te verschaffen na overleg met Recreant.  
3. Voordat Recreant de plaats of het kampeerverblijf betrekt, inspecteert hij of 
de plaats in overeenstemming is met hetgeen is overeengekomen. 
 
17. Aansluiting op nutsvoorzieningen 
1. Verhuurder draagt voor rekening van Recreant zorg voor de aanwezigheid 
van water, elektriciteit en gas op de plaatsen waar Recreant met het eigen 
kampeerverblijf kan verblijven. 
2. De verantwoordelijkheid voor de nutsvoorzieningen genoemd in lid 1 strekt 
tot het aanwezig hebben van de mogelijke aansluitingen. De daadwerkelijke 
aansluiting op het kampeerverblijf is de verantwoordelijkheid en komt voor 
rekening van Recreant. 
 
18. Ontruiming 
1. Onder ontruiming van de plaats en/of het kampeerverblijf wordt verstaan de 
verwijdering van al hetgeen niet aanwezig was op de plaats of in het verblijf ten 
tijde van de betrekking daarvan. 
2. Recreant dient de plaats en/of het kampeerverblijf te hebben ontruimd 
uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode.  
3. Indien Recreant weigert de plaats en/of het kampeerverblijf te ontruimen, 
heeft Verhuurder na schriftelijke waarschuwing het recht de plaats en/of het 
kampeerverblijf te ontruimen. Alle gemaakte kosten van ontruimen en 
opruimen en eventuele stallingskosten komen in dit geval voor rekening van 
Recreant.  
4. Vanaf het moment dat Verhuurder het recht heeft de plaats te ontruimen, 
wordt Recreant geacht afstand te hebben gedaan van alles wat op de plaats 

en/of in het verblijf aanwezig is. Verhuurder heeft het recht al hetgeen zich op 
de plaats bevindt op kosten van Recreant te verkopen.  
 
Bijzonder deel verhuur vakantieverblijven 
19. Inhoud van de Overeenkomst 
1. Verhuurder stelt een vakantieverblijf ter beschikking voor recreatieve 
doeleinden van het soort of type dat is overeengekomen, voor de periode en de 
prijs zoals die zijn overeengekomen. 
 
20. Duur van de Overeenkomst 
1. De Overeenkomst eindigt van rechtswege, zonder dat daarvoor opzegging is 
vereist, door het verstrijken van de overeengekomen periode.  
2. Wanneer Recreant geen gebruik maakt van het vakantieverblijf of bij 
voortijdig vertrek is en blijft Recreant de prijs voor de volledige periode 
verschuldigd.  
 
21. Prijzen en wijzigingen 
1. De prijs van het vakantieverblijf wordt gebaseerd op de op dat moment 
geldende tarieven welke door Verhuurder zijn vastgesteld.  
2. In het geval door een lastenverzwaring aan de zijde van Verhuurder extra 
kosten ontstaan die direct op het vakantieverblijf of Recreant betrekking 
hebben, kunnen deze – ook na de afsluiting van de Overeenkomst - worden 
doorberekend aan Recreant. 
 
22. Annulering 
1. Recreant kan alleen gebruik maken van Annulering onder de volgende 
voorwaarden. Annulering geschiedt door middel van een e-mail gericht aan 
Verhuurder waarin uitdrukkelijk de wens wordt geuit de Overeenkomst te 
annuleren.  
2. Bij annulering betaalt Recreant een vergoeding aan Verhuurder. Deze 
vergoeding bedraagt: 
a. 15% van de overeengekomen prijs bij annulering tot drie maanden voor de 
ingangsdatum; 
b. 50% van de overeengekomen prijs bij annulering tot twee maanden voor de 
ingangsdatum; 
c. 75% van de overeengekomen prijs bij annulering tot één maand voor de 
ingangsdatum; 
d. 90% van de overeengekomen prijs bij annulering binnen één maand voor de 
ingangsdatum; 
e. 100% van de overeengekomen prijs bij annulering op ingangsdatum. 
 
23. Verplichtingen van Recreant 
1. Recreant is verplicht de milieu- en veiligheidseisen die van overheidswege 
aan het vakantieverblijf (kunnen) worden gesteld, strikt na te leven. Deze 
verplichting geldt ook voor Mederecreant(en) of derden.  
2. Verhuurder heeft het recht controles op de in lid 1 genoemde eisen te laten 
uitvoeren of zelf uit te voeren, en daartoe zich de toegang tot het 
vakantieverblijf te verschaffen na eventueel overleg met Recreant.  
3. Recreant is verplicht het vakantieverblijf te ontruimen tot de staat waarin 
Recreant het verblijf heeft aangetroffen.  
4. Recreant heeft de zorgverplichting zich te gedragen als een goed huurder ten 
aanzien van het gebruik van het gehuurde. Deze verplichting strekt zich niet 
alleen uit over het gebruik van het goed maar een huurder moet zich ook goed 
gedragen jegens de omgeving. Deze verplichting geldt ook voor 
Mederecreant(en) en/of derde(n). 
 
Parkreglement Resort Venetië 
Artikel 1 
Verhuurder is slechts aansprakelijk voor schade zoals bepaald in de 
voorwaarden (zie hierboven). 
 
WERKING REGLEMENT 
Artikel 2 
1. Iedere Recreant is verplicht de bepalingen van dit reglement op te leggen aan 
Mederecreant(en) en/of derde(n) en is verantwoordelijk voor de nakoming van 
het reglement door deze personen. Alle verplichtingen, die in dit reglement 
worden opgelegd aan Recreant gelden voor zoveel mogelijk ook jegens een 
gezinslid, een gast of bezoeker van Recreant. Bij overtreding kan de toegang tot 
het Park aan de betreffende persoon door Verhuurder worden ontzegd. 
2. Het is Recreant slechts toegestaan zijn staanplaats en recreatie-eenheid met 
inbegrip van het medegebruik van de algemene voorzieningen in gebruik te 
geven aan derden, indien: 
a. Recreant aan gebruiker de verplichting oplegt het onderhavige reglement, de 
algemene voorwaarden en alle overige verplichtingen van Recreant tegenover 
Verhuurder na te leven; en 
b. het gebruik door derden plaatsvindt overeenkomstig het bepaalde in dit 
reglement, de algemene voorwaarden en alle overige verplichtingen van 
Recreant tegenover Verhuurder; en 
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c. de Eigenaar aan de Gebruiker een exemplaar van dit reglement, de algemene 
voorwaarden en alle overige verplichtingen van Recreant tegenover 
Verhuurder, ter hand stelt; en 
d. het gaat om gebruik van beperkte duur en in geen geval langer dan vier 
weken per jaar (in totaal, al dan niet aangesloten). Wanneer Recreant het 
gebruik door de derde langer dan vier weken per jaar wil laten duren, dient 
Recreant vooraf toestemming te vragen aan Verhuurder. 
3. Recreant dient, voorafgaande aan het in gebruik geven van zijn staanplaats 
en/of recreatie-eenheid aan derden, aan Verhuurder opgave te doen van naam 
en adres van derde, alsmede van de periode waarin dit gebruik plaatsvindt. 
4. Recreant blijft onverkort en onherroepelijk aansprakelijk voor alle schades 
die door derden zijn of worden toegebracht aan vakantieverblijven en percelen, 
andermans eigendommen en/of aan de algemene voorzieningen. 
5. Het in gebruik geven van zijn staanplaats en/of recreatie-eenheid aan derden 
ontslaat Recreant niet van nakoming van zijn financiële of andere 
verplichtingen jegens Verhuurder. 
6. Indien een Recreant handelt in strijd met het hiervoor in dit artikel gestelde is 
Verhuurder bevoegd om Recreant het gebruik van de algemene voorzieningen 
te ontzeggen. 
7. Van de deelnemers, hun gezinsleden en hun gasten wordt verwacht, dat zij al 
die dingen doen en/of nalaten die een goed huurder betaamt. 
8. Ook derden die de recreatie-eenheid betrekken of daar verblijven hebben 
zich aan dit reglement te houden. Bij overtreding kunnen zij van het terrein 
worden verwijderd, waarna hun de verdere toegang kan worden ontzegd. 
 
VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET RECREATIE-EENHEID EN ZIJN OMGEVING 
ALSMEDE DE AANLEGSTEIGER 
Artikel 3 
A 
1. Per recreatie-eenheid mogen één of meer terrassen worden aangelegd. Over 
de maten en het te gebruiken materiaal moet vooraf overleg worden gepleegd 
met Verhuurder. 
2. Het is ten strengste verboden de beplanting op welke wijzen dan ook te 
beschadigen. 
3a. Zonder toestemming van Verhuurder mogen geen bomen, grote heesters, 
grote struiken en heggen gerooid of verwijderd worden. 
b. Het plaatsen van erfafscheidingen, hekken, heggen en dergelijke mag slechts 
met schriftelijke goedkeuring van Verhuurder plaatsvinden. 
Uitsluitend groene afscheidingen in de vorm van heggen en struiken zijn 
toegestaan en deze mogen nimmer een grotere hoogte hebben dan twee 
meter met dien verstande dat afscheidingen, heggen en struiken grenzend aan 
een weg of pad in het Park nimmer hoger mogen zijn dan vijftig centimeter. 
Verhuurder kan nadere aanwijzingen geven wat betreft de hoogte en 
onderhoud van afscheidingen, heggen en struiken. 
4. Het is niet toegestaan de recreatie-eenheid anders dan voor recreatief niet-
permanent verblijf te gebruiken; 
5. In de tuin mogen niet meer dan twee ornamenten en/of beelden worden 
geplaatst; 
6. Recreant is verplicht: 
a. auto's en andere voertuigen in het park te parkeren, op de daarvoor 
aangewezen parkeerplaatsen.  
b. te doen zorgdragen dat de auto's van bezoekers enkel op het daarvoor door 
de grondeigenaar aangewezen terrein worden geparkeerd voor zover daartoe 
ruimte aanwezig is. 
 
B Onderhoud en aanzicht 
1. De recreatie-wooneenheid moet in een goede staat van onderhoud blijven; 
2. Het zichtbaar drogen van wasgoed moet zoveel mogelijk worden beperkt. 
Uiteraard geldt dit ook voor luchten van beddengoed. Waslijnen mogen niet 
permanent bevestigd worden, na het drogen van de was dienen ze te worden 
verwijderd. Ook droogmolens moeten nadat de was is gedroogd worden 
opgeborgen. 
3. Huisvuil dient in plastic zakken in de container te worden gedeponeerd. Er 
mag geen los vuil in de container gegooid worden, met het oog op ongedierte. 
4. De kavel en de onmiddellijke omgeving hiervan dient te alle tijde ordelijk 
gehouden te worden. 
5. Zonder toestemming van Verhuurder is het Recreant verboden: 
- propaganda voor enig doel of reclame voor enig product te maken; 
- borden, affiches en dergelijk aan te brengen op de percelen (of op de 
recreatie-eenheid). 
 
C Gebruik voertuigen 
1. Het rijden met auto's op het Park dient tot een minimum te worden beperkt. 
2. Op ieder -voor individueel gebruik bestemde- kavel mag maximaal één auto 
geparkeerd worden op de daartoe bestemde plaats. 
3. Auto's van bezoekers mogen niet op het Park. Deze auto's kunnen 
geparkeerd worden op de aangewezen parkeerplaats. 
4. De zonder toestemming van Verhuurder op het (parkeer)terrein gestalde of 
geparkeerde objecten (zoals bijvoorbeeld caravans) worden zonder enige 

waarschuwing verwijderd voor rekening Recreant casu quo Mederecreant(en) 
en/of derde(n) of een ander die het object heeft gestald of geparkeerd. 
5. Op het Park is het gebruik van brommers en scooters verboden, tenzij met 
uitgeschakelde motor. Het gebruik van (snor)fietsen is toegestaan. Op de 
verharde wegen van het Park mag alleen stapvoets gereden worden. 
Voetgangers mogen nimmer gehinderd worden.  
6. Op het Park geldt een maximum snelheid van tien kilometer per uur. Bij de 
derde vaststelling van overtreding van deze regel, heeft Verhuurder het recht 
het betreffende voertuig buiten het Park te laten plaatsen, casu quo te weren; 
7. Het is op het gehele terrein, inclusief de parkeerplaatsen, niet toegestaan, 
onderhoudsbeurten aan auto's en motoren te geven. Tevens is het verversen 
van olie en het verrichten van andere reparaties die normaliter in een garage 
plaatsvinden, verboden.  
8. Het wassen van auto's en andere voertuigen op- of bij de kavel is nimmer 
toegestaan. 
 
D. Gebruik van de gemeenschappelijke aanlegsteiger 
Recreant mag gebruik maken van de gemeenschappelijke aanlegsteiger voor 
zover de volgende regels in acht worden genomen: 
1. Het is Recreant niet toegestaan vaartuigen met een lengte langer dan zes 
meter aan of af te meren op casu quo aan de aanlegsteiger. Verhuurder heeft 
de bevoegdheid om hieromtrent nadere aanwijzingen te geven. 
2. Recreant dient zijn vaartuig op een dusdanige wijze aan te meren zodat de 
vaarweg niet belemmerd wordt. 
3. Op de vaarweg geldt een maximale snelheid van vijf kilometer per uur. 
De gemeenschappelijke aanlegsteiger omvat dat gedeelte aanlegsteiger voor 
zover deze zich niet bevindt op een individuele kavel en voor zover geen 
exclusief gebruiksrecht door Verhuurder aan een kaveleigenaar is toegekend.  
 
E Gedragsregels 
1. Iedere Recreant is gehouden de privacy en de rust van de andere recreanten, 
gebruikers en bezoekers van het Park te respecteren. Verhuurder beoordeelt 
de ernst van de overlast en is bij machte Recreant, Mederecreant(en) en/of 
derde(n) de toegang tot het park te ontzeggen vanwege de overlast. 
2. Huisdieren zijn enkel onder de volgende voorwaarden toegestaan.  
A, Honden mogen niet zonder begeleiding op het Park. Zij dienen buiten de 
recreatie-eenheid altijd aangelijnd te zijn, zodanig dat anderen hiervan nimmer 
hinder kunnen ondervinden;  
B. Katten dienen binnen de grenzen van het recreatieterrein van de Recreant te 
blijven; 
C. Uitwerpselen van de huisdieren dienen door Recreant opgeruimd te worden. 
Alleen dan blijft het mogelijk huisdieren toe te laten op Het Park. Bij 
overtreding van dit artikel zal Verhuurder Recreant berichten, dat het dier niet 
meer kan worden toegelaten op Het Park; 
3. Het houden van een barbecue is toegestaan, mits van deugdelijk materiaal 
gebruik wordt gemaakt en de nodige voorzorgsmaatregelen met betrekking tot 
brandgevaar worden genomen. Uiterste voorzichtigheid met vuur is geboden. 
 
F Overige bepalingen 
1. Bij vermeend onraad of calamiteit die schade zou kunnen aanrichten aan de 
recreatie-eenheid en/of het Park, kan Verhuurder zich toegang tot de recreatie-
eenheid verschaffen; 
2. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontvreemding van 
eigendommen van Recreant van de recreatie-eenheid; 
3. Het niet nakomen van één of meerdere van de hierboven genoemde 
bepalingen, kan tot gevolg hebben dat de toegang tot Het Park wordt ontzegd. 
 
GEBRUIK GAS EN ELEKTRA 
Artikel 4 
1. Voor kook- en verwarmingsdoeleinden mag uitsluitend gebruik worden 
gemaakt van het propaangas, dat via de gashouder van Verhuurder wordt 
aangeleverd. Uit brandveiligheids- en milieu overwegingen is het ten strengste 
verboden steenkool, hout en olie en dergelijke in de kachel of anderszins te 
stoken. 
2. Bij overtreding van het in lid 1 gestelde zullen de eventueel hieruit 
voortvloeiende schade en kosten worden verhaald op Recreant in wiens 
recreatie-eenheid de overtreding plaatsvond. 
3. Het keuren van de installaties, inspectie daarvan, opname van de meters en 
de meterstanden dienen te allen tijde te worden toegestaan aan Verhuurder of 
een door deze aan te wijzen persoon of instelling. 
 
HUISHOUDELIJK AFVAL 
Artikel 5 
Verhuurder kan regels stellen ten aanzien van het bewaren, verzamelen en 
afvoeren van huishoudelijk afval. Daarnaast kan Verhuurder regels stellen en 
instructies geven met betrekking tot het op het terrein verzamelen en bewaren 
van tuinafval zoals takkenbossen en dergelijke. 
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WERKZAAMHEDEN EN DIENSTEN 
Artikel 6 
Ten aanzien van de door Verhuurder uitgevoerde werkzaamheden en verrichte 
diensten onder andere bestaande uit het schoon- en vrij houden van de wegen 
en paden in het Park, de verlichting van de wegen en paden in het Park, het 
algemeen toezicht op het Park en het gebruik van de kosteloze faciliteiten van 
het Park, zal door huurders van vaste staanplaatsen aan Verhuurder een 
vergoeding verschuldigd zijn.  
Jaarlijks zal de vergoeding door Verhuurder opnieuw worden vastgesteld, zulks 
door de vergoeding te verhogen overeenkomstig de stijging van de 
"Consumentenprijsindex-Alle huishoudens" in het kalenderjaar, dat eindigde bij 
de aanvang van het kalenderjaar, dat direct voorafgaat aan het jaar van 
aanpassing. 
Vuilafvoerkosten worden tegen afzonderlijke vergoeding aan de individuele 
Recreant in rekening gebracht. 
Na verloop van een periode van tien jaar kunnen alle bovenvermelde 
vergoedingen op verzoek van Verhuurder worden herzien. De bijdrage wordt 
als dan vastgesteld op grond van de dan voor de bepalingen van de hoogte van 
bijdrage van belang zijnde omstandigheden. 
 
VERVUILING 
Artikel 7 
Iedere Recreant zal zich onthouden van activiteiten die enige vervuiling in het 
Park aan bodem, grondwater, sloot beschoeiing of opstallen teweeg brengt. 
Voorts zorgt Recreant ervoor dat zijn perceel grond in het Park en de zich 
daarop bevindende recreatieve verblijfseenheid in een milieuhygiënisch 
verantwoorde toestand blijft verkeren. Indien door zijn toedoen of nalaten 
overlast van bijvoorbeeld ongedierte ontstaat, is hij ter zake jegens Verhuurder 
aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is. Indien Recreant geen 
gevolg geeft aan een sommatie van Verhuurder om binnen een redelijke 
termijn de desbetreffende overlast ongedaan te maken, is Verhuurder 
gerechtigd om op kosten van Recreant al datgene te doen wat redelijkerwijs 
noodzakelijk is ter beëindiging van die overlast. 
 
REPARATIES MEETAPPARATUUR 
Artikel 8 
Het is Recreant verboden om reparaties of onderhoud te plegen aan de 
meetapparatuur voor het gebruik van gas, water en elektriciteit. De 
meetapparatuur is eigendom van Verhuurder. 
Recreant is verplicht zich te onthouden van alle handelingen die schade kunnen 
veroorzaken aan de bedoelde voorzieningen, zodat zij aansprakelijk zijn voor de 
schade die wordt veroorzaakt door een tekortkoming hunnerzijds, waaronder 
begrepen het nalaten van maatregelen ter voorkoming van schade aan hiervoor 
genoemde zaken. 
Bij overtreding van vorenstaande is Verhuurder bevoegd binnen een week na 
vaststelling der overtreding om de betreffende tussenmeter weg te halen en de 
betreffende af te sluiten van de energietoevoer, onverminderd het recht op 
schadevergoeding en kosten te vorderen. 
 
PERMANENTE BEWONING 
Artikel 9 
Permanente bewoning van een recreatie-eenheid is niet toegestaan. 
 
POSTBUSSEN 
Artikel 10 
Verhuurder zal aan Recreant sleutels voor de op het Park aanwezige 
postbussen beschikbaar stellen tegen ontvangst van een nader door 
Verhuurder vast te stellen waarborgsom en een nader door Verhuurder vast te 
stellen jaarlijkse (kosten)vergoeding. 
 
INSCHRIJVING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE 
Artikel 11 
Recreant mag niet zodanig handelen dat zijn handelen ingevolge wet- of 
regelgeving noopt tot inschrijving op een van de adressen van Resort Venetië in 
het persoonsregister van de gemeente Steenwijk. 
 
ONTZEGGING VAN HET GEBRUIK VAN ALGEMENE VOORZIENINGEN 
Artikel 12 
1. De Recreant die: 
a. de bepalingen van dit reglement of de besluiten van Verhuurder niet nakomt 
of overtreedt; 
b. zich schuldig maakt aan onbehoorlijk gedrag jegens de andere eigenaren 
en/of gebruikers; 
c. zijn financiële verplichtingen jegens Verhuurder niet nakomt; 
zal door Verhuurder op zijn nalatigheid worden gewezen op de wijze zoals 
hierna is vermeld. 
2. Worden één of meer der in het vorige lid bedoelde gedragingen, na daarop 
te zijn gewezen door Verhuurder, andermaal gepleegd of voortgezet, dan kan 
Verhuurder besluiten tot ontzegging van het gebruik van Het Park en de 

algemene voorzieningen (waaronder uitdrukkelijk mede begrepen zijn de 
wegen en paden) en infrastructurele voorzieningen; tevens kan Verhuurder 
besluiten tot het afsluiten van gas, water en elektriciteit). 
3. Verhuurder zal zijn voornemen tot ontzegging van het gebruik meedelen aan 
de betreffende Recreant door het verzenden van een aangetekend schrijven 
waarin de gerezen bezwaren zijn vermeld. 
4. Een besluit tot ontzegging van het gebruik zal niet eerder ten uitvoer mogen 
worden gebracht dan na verloop van één maand na verzending van de 
kennisgeving als in lid 3 bedoeld. Beroep bij de rechter schort de 
tenuitvoerlegging van de ontzegging op, met dien verstande, dat de schorsing 
wordt opgeheven en de ontzegging wordt uitgevoerd als de rechter zich met 
deze ontzegging verenigt, ook al heeft belanghebbende nog de mogelijkheid de 
uitspraak van de rechter in hoger beroep of in cassatie te betwisten. 
 
EXPLOITATIE 
Artikel 13 
Het is Recreant verboden bezwaar te maken tegen de exploitatie van Resort 
Venetië dan wel tegen de exploitatie van de op het Park gelegen 
horecafaciliteiten, in meest brede zin, waaronder begrepen het maken van 
bezwaar bij de gemeente en andere overheidsinstellingen. 
 
 
 
 
 
 
 


