VOORWAARDEN
SEIZOENPLAATSEN 2020
1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor seizoengasten van Camping De Pekelinge, en vormen een aanvulling
op de RECRON- voorwaarden. De RECRON- voorwaarden blijven dan ook geldig. Indien de recreant
van mening is dat de aanvullende voorwaarden van Camping De Pekelinge strijdig zijn met de
RECRON- voorwaarden, kan dit dan ook worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Recreatie in
Den Haag. De prijzen van de seizoenplaatsen gelden per gezin. Het is dus niet mogelijk met
verschillende gezinnen één seizoenplaats te nemen. Als gezin geldt de huurder van de plaats, evenals
zijn (klein)kinderen en/of (schoon)ouders.
2. Caravans
a) Voordat een nieuwe caravan op Camping De Pekelinge wordt geplaatst, dienen de maten van
de caravan aan het management van Camping De Pekelinge ter goedkeuring te worden
overlegd.
b) Op de seizoenplaatsen zijn alleen toercaravans toegestaan. Een toercaravan is maximaal 2,55
m. breed en achter een auto te vervoeren. De lengte van de caravan is, exclusief dissel,
minimaal 2 meter kleiner dan de breedte van de plaats.
c) Op artikel 2 lid B wordt een uitzondering gemaakt voor caravans van de zogenaamde
“Veluwemaat” die vóór 1 oktober 2002 op de camping zijn geplaatst. Deze mogen maximaal
7,5 meter lang en 2,55 breed zijn.
d) Een ieder is verplicht zijn caravan in goede staat van onderhoud te houden. Dit is ter
beoordeling aan het management van Camping De Pekelinge.
e) Een ieder dient er voor te zorgen dat gasinstallaties in goede en vooral veilige staat zijn. Elke
caravan zal eens in drie jaar hierop gekeurd worden.
f) De caravan moet met de lange kant in het verlengde van de unit worden neergezet. Op
sommige hoekplaatsen kan hiervan worden afgeweken, maar dit dient altijd in overleg met de
campingleiding te gebeuren. Caravans geplaatst vóór 1 januari 2005 worden gedoogd.
g) Zogenaamde “wintervaste” voortenten mogen vanaf 2014 alleen in overleg met Camping De
Pekelinge worden geplaatst.
3. Bijzettentjes / opslagruimten / terrassen
a) Het plaatsen van bijzettentjes/ opslagruimten en het aanleggen van een terras is slechts
onder voorwaarden, zoals genoemd in art. 3 lid b t/m h toegestaan.
b) Het totale grondoppervlak van de kampeermiddelen, de opslagruimte, het terras en de
sanitaire unit mag maximaal 40% van de standaardoppervlakte bedragen met een maximum
van 55m2.
c) De gemeente Veere heeft bepaald dat één bijzettentje/ opslagtentje van maximaal 6 m² bij
het hoofdkampeermiddel geplaatst mag worden. Camping De Pekelinge heeft niet de
bevoegdheid van deze regel af te wijken.
d) Zowel voor een bijzettentje als voor een opslagtentje geldt dat de maximale oppervlakte 6 m²
bedraagt. Let wel op dat art. 3b niet wordt overtreden.
e) Eventuele opslagruimte dient te bestaan uit (geplastificeerd) tentzeil.

f)

Zogenaamde opslagkisten hoeven niet van (geplastificeerd) tentzeil te zijn vervaardigd, op
voorwaarde dat ze:
• verplaatsbaar (niet verankerd) zijn;
• maximaal 2 meter lang, 1 meter breed en 1,20 meter hoog zijn;
• groen of wit zijn. Andere kleuren in overleg met het management.
g) Opslagkisten worden meegeteld als bijzettentje/ opslagtentje.
h) De aanleg van een terras/ tegelpad is alleen toegestaan na goedkeuring van het management
van de camping en alleen als wordt voldaan aan de bepaling in art. 3 lid b.
4. Beplanting/ bloemen
Het is niet geoorloofd eigen planten, struiken of bloemperken aan te leggen c.q. te planten (ook geen
zaaigoed). Het is wel toegestaan een paar bloembakken te plaatsen, tenzij dit niet past bij de
inrichting van de camping. Dit laatste ter beoordeling van het management van Camping De
Pekelinge.
Het is niet toegestaan onze bomen of beplanting te snoeien. In sommige gevallen kan hiervan worden
afgeweken in overleg met het management.
5. Windschermen
a) Windschermen zijn vervaardigd van (geplastificeerd) tentzeil, katoen, of linnen. Andere materialen
zijn niet toegestaan.
b) Windschermen zijn niet toegestaan als afbakening van de standplaats. Windschermen moeten zijn
afgebroken als de recreant niet aanwezig is. Windschermen die aan de bovenkant zijn voorzien
van buizen/ stangen zijn niet toegestaan.
6. Aantal personen
Een seizoenplaats mag gelijktijdig door maximaal 6 personen worden bezet. Indien een gezin uit meer
dan 6 personen bestaat kan hiervan worden afgeweken in overleg met het management van Camping
De Pekelinge.
7. Verhuur aan en gebruik door derden
a) De plaats mag niet in gebruik aan anderen worden gegeven (b.v. verhuur). Op een aantal
voorwaarden, aangegeven in lid b t/m g kan hiervan worden afgeweken.
b) Indien derden de caravan op een seizoenplaats huren of gebruiken, moet deze vooraf worden
aangemeld. Dit kan zowel schriftelijk als telefonisch.
c) Derden die de caravan op een seizoenplaats huren/ gebruiken, zijn een overnachtingstarief
van € 4,75 per persoon per nacht verschuldigd (exclusief toeristenbelasting). Dit moet bij
aankomst op de camping bij de receptie worden betaald.
d) Het zgn. “beroepsverhuur” is niet toegestaan. Dit houdt in dat de huurder van de
seizoenplaats ook zelf regelmatig van de plaats gebruik dient te maken. De huurder mag niet
meer verhuren dan het aantal dagen dat men zelf op de camping aanwezig is! (is de huurder
3 weken per jaar op de camping, dan mag ook maximaal 3 weken worden verhuurd.)
e) Indien de bepaling in art. 7 lid b, c en d niet worden nageleefd zal de overeenkomst met de
seizoengast door Camping De Pekelinge met onmiddellijke ingang worden opgezegd.
f) De caravan mag niet door alleenreizende jongeren en/ of groepen worden gebruikt. Dit geldt
ook voor eigen kinderen die van de caravan gebruik willen maken zonder dat de ouders
aanwezig zijn.
g) De seizoengast dient er als verhuurder van zijn caravan voor te zorgen dat de goede naam
van Camping De Pekelinge niet wordt aangetast. Gebeurt dit toch, dan zal niet langer
toestemming worden gegeven voor verhuur van de caravan c.q. gebruik van de caravan door
derden. Of de goede naam van Camping De Pekelinge wordt aangetast is ter beoordeling aan
het management van de camping.
In ieder geval dient de seizoengast aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
• Eerlijke voorlichting over de caravan;
• Een redelijke prijs;

•

Informatie aan de huurder over het feit dat € 4,75 per persoon per nacht (exclusief
toeristenbelasting) aan de camping betaald moet worden.

8. Extra auto’s
De prijs van een seizoenplaats is inclusief 2 auto’s. Meerdere kentekens van het gezin kunnen worden
doorgegeven aan de receptie. Kentekens zijn persoonsgebonden en kunnen niet zomaar worden
gewijzigd zonder overleg met de receptie.
Er kunnen altijd maar 2 auto’s tegelijk op de camping. Als u met meer dan 2 auto’s komt, moet u dit
aanmelden. U betaalt voor deze extra auto € 4,50 per dag. Deze overnachtende bezoekers betalen,
naast deze kosten voor de auto, ook het overnachtingstarief à € 6,05 per persoon per overnachting
(inclusief toeristenbelasting).
Als u bezoek krijgt voor één dag dan kunnen zij de auto parkeren op de bezoekersparkeerplaats links
van de ingang. Dagbezoek kost € 4,50 per auto en kan afgerekend worden bij de parkeerautomaat.
Willen uw bezoekers ook gebruik maken van het zwembad, kunnen zij voor € 3,00 een
zwembadbandje aanschaffen bij de receptie.
9. Gedragsregels
a) Evenals alle bezoekers van de camping dienen ook de seizoengasten de camping netjes te
houden.
b) Tussen 23.00 uur en 7.00 uur dient er op de camping absolute rust te heersen.
Gemotoriseerd verkeer is dan ook niet toegestaan.
c) Op het terrein geldt een snelheidsbeperking van 5 km per uur. Houdt u zich hier s.v.p. aan en
let op spelende kinderen.
d) Radio’s en andere geluidsinstrumenten mogen worden gebruikt mits deze niet storend zijn
voor anderen.
e) Honden zijn niet toegestaan in juli en augustus. Buiten deze periode moeten honden steeds
aangelijnd en onder toezicht van de eigenaar blijven en buiten de camping worden uitgelaten.
Andere huisdieren zijn alleen toegestaan als ze in de caravan/ tent blijven.
f) Huisvuil dient in de daarvoor bestemde container te worden gedeponeerd en niet in
papierbakken of afvalemmers.
g) Het is niet toegestaan auto’s te wassen, kampeerplaatsen te besproeien of op andere wijze
overdadig water te gebruiken.
h) Het is verboden met auto’s op de kampeervelden te rijden. U beschadigt daarmee niet alleen
uw eigen veld maar ook dat van uw buurman/ buurvrouw.
i) Het is verboden te vliegeren met stuntvliegers omdat dit gevaar en geluidshinder oplevert
voor anderen.
10. Seizoenplaatsen op toeristische velden
Voor de seizoenplaatsen op toeristische velden gelden iets andere regels. Hier mogen geen tegels
worden gelegd, geen bloembakken worden geplaatst en hier zijn geen opslagkisten toegestaan. Op
het eind van het seizoen dienen deze seizoenplaatsen ontruimd te zijn. Camping De Pekelinge biedt
wel de mogelijkheid tot winterstalling van de caravan op een parkeerplaats. Het is niet mogelijk de
caravan gedurende de winter op de kampeerplaats te laten staan. Verder gelden dezelfde regels als
voor de andere plaatsen.
11. Overige bepalingen
a) Aan het eind van het seizoen moet de plaats zijn opgeruimd. Fietsen, fietsenrekken,
waslijnen, lantaarns, windschermen etc. mogen niet buiten staan. De ruimte onder en achter
de caravan mag niet als opslagruimte worden gebruikt. Er mogen buiten het seizoen geen
belemmeringen zijn voor het snoeien en het maaien.
b) Seizoenplaatsen met unit mogen in de winter de unit gedeeltelijk als opslagruimte gebruiken,
mits de unit niet beschadigt en mits er ruimte blijft om bij de geiser te kunnen en het water af
te sluiten.

c) In november zal worden gecontroleerd of de bepalingen in art. 11 a en b zijn nageleefd.
d) Voortenten dienen maximaal met Hemelvaart te zijn opgebouwd.
12. Betalingen
a) Betalingen van seizoensplaatsen dienen als volgt te worden voldaan:
50 % vóór 1 januari en 50 % vóór 1 april.
b) Betalingen kunnen worden overgemaakt op IBAN nummer NL72RABO0324013000 o.v.v. het
overeenkomstnummer.
Tot slot
Regels en voorwaarden zijn er niet voor het management van Camping De Pekelinge maar voor de
kampeerders zelf. In diens belang is het “onze” camping netjes en leefbaar te houden. Het
management van Camping De Pekelinge verwacht dan ook ieders medewerking aan een correcte
naleving van de regels.

