Aanvullende Algemene Voorwaarden seizoen- en vaste plaatsen Duincamping De Lepelaar
OPENINGSTIJDEN
1. De receptie is tijdens de opening van de camping dagelijks open van 8.30 - 17.30 uur (middagpauze van 12.30 - 13.00
uur) en in het hoogseizoen van 8.30 - 20:00 uur (middagpauze van 12.30 - 13.00 uur en avondpauze van 17.30 - 18:00
uur).
2. Hulp bij vervoer van een kampeermiddel kan op verzoek van de gast (met inachtneming van artikel 6) plaatsvinden tussen
8:30 – 12:30 uur en 13:00 – 17:30 uur en in het zomerseizoen tussen 18:00 - 20:00 uur.
PLAATSING EN VERBLIJF
3. Onder ‘kampeermiddel’ wordt in deze Aanvullende Algemene Voorwaarden begrepen zowel mobiele kampeermiddelen
als vaste kampeermiddelen (bijvoorbeeld duinhutten).
4. De standplaats van een seizoenplaats op de camping bevindt zich telkens links van het genummerde paaltje. Op geen
andere plek mag een kampeermiddel worden geplaatst.
5. De recreant dient de eigen standplaats en zijn kampeermiddel naar behoren te onderhouden, ook voor wat betreft het
groen, dit ter beoordeling van de directie en met inachtneming van artikel 25 van deze voorwaarden.
6. De maximale opbouwlengte van een kampeermiddel is 6,5 meter, gemeten inclusief dissel. Bestaande situaties per 1
oktober 2021 op vaste plaatsen mogen gehandhaafd blijven.
7. Er mogen geen zogeheten “partytenten” en dergelijke op de camping en bij de standplaats geplaatst worden.
8. De Lepelaar is bij het vervoer van het kampeermiddel naar de standplaats behulpzaam. Auto’s en ander gemotoriseerd
verkeer zijn op het terrein niet toegestaan, behoudens na uitdrukkelijke toestemming van De Lepelaar. De Lepelaar
vervoert caravans, vouwwagens en bagagewagens naar de standplaats met behulp van een bemande duintrekker. De
Lepelaar is nimmer aansprakelijk voor schade bij het vervoer van kampeermiddelen. In de vakantieperioden moet
rekening gehouden worden met een korte wachttijd. Bij onvoldoende goed zicht (bijv. mist of duisternis) worden er geen
kampeermiddelen op het terrein geplaatst.
9. Bezoekers of logés dienen zich bij aankomst te melden bij de receptie. Logés zijn logeertarief verschuldigd bij
vooruitbetaling.
10. Naakt en/of topless recreëren op de camping is niet toegestaan. Naaktrecreatie is wel op gedeelten van het strand
mogelijk.
11. Het tarief voor een seizoenplaats is inclusief 4 personen, op naam en geboortedatum geregistreerd bij de receptie. Indien
er aanvullende personen geregistreerd worden als extra persoon, zijn deze het tarief voor een extra persoon
verschuldigd. Nevengebruik van de seizoenplaats door maximaal 3 extra personen kan worden afgekocht door betaling
van 1 extra persoon. Nevengebruik van de seizoenplaats door 4 - 6 extra personen kan worden afgekocht door betaling
van 2 extra personen. Voor beide gevallen geldt dat de extra personen op naam zijn geregistreerd en zich bij de receptie
dienen aan te melden alvorens zij op de camping willen verblijven.
12. Het tarief voor een vaste plaats (duinhut) is inclusief 4 personen, op naam en geboortedatum geregistreerd bij de
receptie. Indien er aanvullende personen geregistreerd worden als extra persoon, zijn deze het tarief voor een extra
persoon verschuldigd. Nevengebruik van de vaste plaats door maximaal 3 extra personen kan worden afgekocht door
betaling van 1 extra persoon. Nevengebruik van de vaste plaats door 4 - 6 extra personen kan worden afgekocht door
betaling van 2 extra personen. Voor beide gevallen geldt dat de extra personen op naam zijn geregistreerd en zich bij de
receptie dienen aan te melden alvorens zij op de camping willen verblijven.
13. Voor (al dan niet bedrijfsmatige) verhuur van het kampeermiddel kunnen op individuele basis afspraken worden
gemaakt, zulks uitsluitend ter beoordeling van de directie.
14. Caravans kunnen tegen vergoeding op de camping gedurende de gesloten maanden blijven staan. Dit geldt tevens voor
afgebouwde kampeerbungalows en Safaritenten, mits opgestapeld en ingepakt tot een max. hoogte van 75 cm. Een en
ander tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
15. De overeenkomst voor een seizoenplaats eindigt van rechtswege volgens de Recronvoorwaarden. Indien de recreant de
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standplaats voor het opvolgende seizoen niet meer in gebruik wenst te nemen, zal hij dit aan De Lepelaar voor 15
september oktober schriftelijk melden, zoals De Lepelaar ook voor die datum kenbaar maakt indien voorgezet gebruik
niet langer gewenst is.
VERKOOP VAN VASTE KAMPEERMIDDELEN (WAARONDER DUINHUTTEN)
16. Bij verkoop van de duinhut, althans de verkoop van een kampeermiddel op een vaste plaats (hierna beide aangeduid als
“vast kampeermiddel”), is art. 9 ‘RECRON-voorwaarden voor vaste plaatsen’ toepasselijk.
17. Verkoop van een vast kampeermiddel, waarbij de nieuwe eigenaar eveneens de huur van de plaats overneemt (hiermee
wordt bedoeld: ‘verkoop met behoud van plaats’), is ex art. 9 lid 1 ‘RECRON-voorwaarden voor vaste plaatsen’ slechts
mogelijk met schriftelijke toestemming van De Lepelaar. De Lepelaar geeft geen toestemming voor verkoop met behoud
van plaats aan een derde; verkoop van het vaste kampeermiddel waarbij het kampeermiddel op de plaats blijft staan is
uitsluitend mogelijk indien het kampeermiddel aan De Lepelaar wordt overgedragen.
18. Bij voornemen tot verkoop van een vast kampeermiddel met behoud van plaats, dient de eigenaar het vaste
kampeermiddel te laten taxeren door een onafhankelijke ter zake deskundige NVM-makelaar. De makelaar dient bij het
bepalen van de taxatiewaarde de waarde van het enkele kampeermiddel te verstrekken, waarbij de locatie en de
standplaats van het vaste kampeermiddel buiten beschouwing worden gelaten. De eigenaar/ verkoper dient De Lepelaar
op de hoogte te brengen van het taxatieverslag. Het bedrag waartegen de eigenaar het vaste kampeermiddel aanbiedt
aan De Lepelaar mag niet hoger zijn dan het taxatiebedrag. Indien De Lepelaar het vaste kampeermiddel niet wenst te
kopen, zal zij dit binnen 30 dagen schriftelijk bevestigen.
VEILIGHEID EN RUST
19. De camping is autovrij, voor laden en lossen zijn kruiwagens beschikbaar. De auto kan op één van de vijf parkeerplaatsen
op de camping of daarbuiten langs het hek in de berm worden geparkeerd. Parkeren geschiedt steeds op eigen risico, de
parkeerterreinen zijn niet bewaakt.
20. Op de camping mag niet worden gefietst in verband met de veiligheid van onze gasten.
21. De nachtrust geldt van 22.00 uur tot 08.00 uur. Gedurende deze periode is het stil op de camping. In het hoogseizoen is
er in de nachtelijke uren op onregelmatige tijden nachtbewaking.
22. Vanwege brandgevaar is het niet toegestaan te grillen/barbecueën met houtskool, tenzij dit geschied door middel van
een elektrische of gasbarbecue met 10 liter water daarnaast.
23. Vuurkorven, tuinkachels, houtkachels en open vuur zijn wegens brandgevaar niet toegestaan.
24. Kinderen onder de 7 jaar mogen alleen onder begeleiding van volwassenen gebruik maken van het sanitair.
25. Honden zijn uitsluitend aangelijnd toegestaan en maximaal 2 per standplaats. Honden dienen steeds buiten de camping
te worden uitgelaten. Er zijn hondenpoepzakjes aanwezig op diverse plaatsen op de camping om behoeften op te ruimen.
26. De gas- en elektra-installaties van kampeermiddelen met een vast karakter (toercaravans, duinhutten e.d.), dienen iedere
drie jaar te worden gekeurd onder overlegging van het keuringsbewijs aan de receptie.
KWETSBARE NATUUR
27. Een kampeermiddel mag alleen op een daartoe beschikbaar gestelde en genummerde locatie worden geplaatst.
28. Tot behoud van de natuur is het niet toegestaan zich in of door afgezette gedeelten van de camping te bevinden.
29. Graven, kappen, snoeien, rooien en/of zagen is vanwege de kwetsbare natuur op de camping nimmer toegestaan.
30. In verband met de kwetsbare natuur is het eveneens niet toegestaan om te vliegeren met bestuurbare vliegers, te fietsen,
steppen, skeeleren, skateboarden, voetballen en van de duinen af te glijden (zgn. duinglijden), op welke wijze dan ook.
AFVAL
31. Bij de poorten C, E, F, H, I, K, L, M, O en sanitairgebouw 5 staan grijze metalen containers voor huisvuil in gesloten
vuilniszakken. Voor papier en karton hebben wij blauwe plastic containers bij poorten C, F, H, K, M en O. Gele plastic
glasbakken staan bij de poorten C, F, H, K, L, M en O. Klein chemisch afval kan bij de receptie ingeleverd worden. Overig
afval dient u zelf af te voeren.
OVERIGE
32. Aanwijzingen van medewerkers van de camping dienen terstond te worden opgevolgd.
33. Op de overeenkomst van een seizoenplaats zijn de Recron-voorwaarden voor seizoenplaatsen toepasselijk. Op de
overeenkomst tot plaatsing van een duinhut zijn de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen toepasselijk. Zowel op de
overeenkomst van een seizoenplaats als de duinhut zijn deze aanvullende voorwaarden toepasselijk.
34. Nietigheid en/of vernietiging van een deel van deze Algemene Voorwaarden heeft niet de nietigheid, vernietiging van
alle bepalingen van de Recron-voorwaarden en/of deze Aanvullende Algemene Voorwaarden tot gevolg.
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