Algemene Voorwaarden Natuurcamping Eversebergen
Ar8kel 1: Deﬁni8es
De ondernemer: Natuurcamping Eversebergen
De recreant: degene die met de ondernemer een overeenkomst is aangegaan betreﬀende een plaats
voor bepaalde 9jd. De mederecreanten zijn de op de overeenkomst aangegeven overige personen.
Derde: ieder ander persoon, niet zijnde de recreant en/of mederecreanten.
Plaats: een plek voor een kampeermiddel op onze camping welke tussen de recreant en de
ondernemer is overeengekomen.
Kampeermiddel: tent, toercaravan, camper, vouwkampeerwagen, e.d..
De overeenkomst: de afspraak tussen de recreant en de ondernemer aangaande het recht van
gebruik van een plaats tegen een van te voren overeengekomen vergoeding en periode.
Informa9e: schriEelijke of elektronische gegevens over het gebruik van de plaats, het
kampeermiddel, de voorzieningen en de regels van camping bij ons
Annulering: schriEelijke opzegging van de overeenkomst door de recreant voor de ingangsdatum van
het verblijf.
Huisregels: het schriEelijke reglement met de regels voor het gebruik van het terrein en de
voorzieningen.
Ar8kel 2: Duur van de overeenkomst
De overeenkomst loopt van rechtswege af na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder
dat daartoe opzegging is vereist.
Ar8kel 3: Prijs en prijswijzigingen
De prijs wordt overeengekomen op basis van de door de ondernemer vastgestelde prijslijst. Indien na
vaststelling van de prijslijst, door een lastenverzwaring van overheidswege extra kosten ontstaan,
kunnen deze extra kosten aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de
overeenkomst (gedacht moet worden aan bijvoorbeeld: BTW en toeristenbelas9ng).
Ar8kel 4: 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 schriEelijke aanmaning, zijn betalingsverplich9ng niet
volledig nakomt, heeE de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
zeggen, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4.
3. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij aangetekende of
persoonlijk overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op de mogelijkheid de opzegging
ongedaan te maken door binnen 10 dagen na de verzending of de overhandiging van de
opzeggingsbrief alsnog aan zijn betalingsverplich9ng te voldoen. Indien de recreant van de in lid 3
bedoelde mogelijkheid geen gebruik heeE gemaakt, heeE de ondernemer het recht de recreant en
zijn gezinsleden, logés en bezoekers de toegang tot zijn terrein te ontzeggen.
Ar8kel 5: Aankomst en vertrek
1. De recreant is verplicht om aan de ondernemer een geldig legi9ma9ebewijs ter inzage af te geven
van hemzelf, zijn mederecreant en de derde wanneer er naar gevraagd word. De ondernemer heeE
het recht een kopie van het legi9ma9ebewijs te maken en in zijn administra9e achter te houden.
2. Bij aankomst op het kampeerterrein dient de recreant de mederecreant en derde zich te melden
bij de recep9e. Deze verplich9ng geldt ook bij vertrek van het kampeerterrein op de laatste dag van
de overeenkomst, tenzij de recreant, mederecreant of derde de inten9e heeE om dezelfde dag weer
op het kampeerterrein terug te keren.

Ar8kel 6: Gebruik door derden

Gebruik door derden van een kampeermiddel en/of bijbehorende plaats is slechts toegestaan indien
de ondernemer daarvoor schriEelijke toestemming heeE gegeven. Aan de gegeven toestemming
kunnen voorwaarden worden gesteld, welke dan tevoren schriEelijk dienen te zijn vastgelegd.
Ar8kel 7: Tussen8jdse beëindiging van de overeenkomst door de ondernemer en ontruiming
De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen: – indien de recreant,
mederecreant(en) en/of derden de verplich9ngen uit de overeenkomst, de huisregels en/of
overheidsvoorschriEen, ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriEelijke waarschuwing, niet of
niet behoorlijk naleeE 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 voorgezet. –
indien de recreant, mederecreant(en) ondanks voorafgaande mondelinge en/of schriEelijke
waarschuwing overlast aan de ondernemer en/of de overige recreanten bezorgt, of de goede sfeer op
of in de directe omgeving van de camping bederE. – indien de recreant, ondanks voorafgaande
mondelinge en/of schriEelijke waarschuwing door gebruik van de plaats en/of zijn kampeermiddel in
strijd met de bestemming van het terrein handelt. – indien het kampeermiddel niet aan de algemeen
erkende veiligheidsnormen voldoet. – Diefstal, vandalisme, agressie, drugsgebruik, beledigende
ui9ngen naar ras, aard of geloof zijn onder andere redenen voor directe verwijdering van het
kampeerterrein.
Indien de ondernemer tussen9jds opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij
persoonlijk overhandigde brief laten weten. In dringende gevallen kan de brief achterwege worden
gelaten en volstaat een persoonlijke mondelinge aanzegging. Na opzegging dient de recreant ervoor
te zorgen dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein zo snel mogelijk is verlaten,
uiterlijk binnen 4 uur. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerech9gd
de plaats te ontruimen. De recreant heeE in beginsel geen recht op res9tu9e van betaling vanwege
de tussen9jdse beëindiging van de overeenkomst.
Ar8kel 8: Wet- en regelgeving
De recreant zorgt er ten allen 9jde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in-als
extern, aan alle milieu- en Veiligheidseisen voldoet die van overheidswege, of door de ondernemer in
het kader van milieumaatregelen voor zijn bedrijf, aan het kampeermiddel (kunnen) worden
gesteld. LPG-installa9es zijn alleen toegestaan indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn
goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer.
Ar8kel 9: Onderhoud en aanleg
1. De ondernemer is verplicht het recrea9eterrein en de centrale voorzieningen in een goede staat
van onderhoud te houden.
2. De recreant is verplicht het door hem geplaatste kampeermiddel en de bijbehorende plaats in
dezelfde staat van onderhoud te houden.
3. Het is de recreant, mederecreanten en/of derden niet toegestaan op het terrein te graven, bomen
te kappen, struiken te snoeien, antennes te plaatsen, omheiningen en afrasteringen aan te brengen,
dan wel bouwwerken of andere voorzieningen van welke aard dan ook bij, op, onder of om het
kampeermiddel te plaatsen zonder voorafgaande schriEelijke toestemming van de ondernemer.
4. De recreant blijE ten allen 9jde verantwoordelijk voor het verplaatsbaar houden van het
kampeermiddel.
Ar8kel 10: Aansprakelijkheid
1. 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.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere
vormen van overmacht.
3. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij hij
een beroep kan doen op overmacht of als deze storingen verband houden met de leiding vanaf het
overnamepunt van de recreant.

4. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend
vanaf het overnamepunt, tenzij er sprake is van overmacht.
5. De recreant is t.o.v. de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of
(na)laten van hemzelf, de mederecreant(en) en/of derden, voor zover het gaat om schade die aan de
recreant, de mederecreant(en) en/of derden kan worden toegerekend.
6. De ondernemer verplicht zich om na melding door andere recreanten, passende maatregelen te
nemen.

