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Haven/Zomerhuizen reglement 2022 
 
Dit reglement is samen met de algemene voorwaarden horeca één geheel. 
 
Alle in het reglement gebruikte begrippen sluiten aan bij de definities die in de algemene 
voorwaarden zijn gegeven. 
 
Aankomst en vertrek 
Op de website en in de informatiemap staat aangegeven vanaf welk tijdstip u de accommodatie kan 
betreden en wanneer u deze dient te verlaten. 
 
Gebruik accommodatie 
 
De accommodaties beschikken elk over een persoonlijke inrichting. Het is niet toegestaan meubilair 
dat in de accommodatie hoort mee naar buiten te nemen. (Tuin) meubilair mag niet naar andere 
accommodaties worden verplaatst.  
De gast is verplicht de accommodatie in nette en ordelijke staat te houden. 
 
Huisdieren 

 Niet gekooide huisdieren dienen ten alle tijden te zijn aangelijnd, behalve binnen een 
accommodatie/eiland en mogen op geen enkele wijze tot overlast bezorgen aan de andere 
gasten in de omgeving. 

 Huisdieren dienen buiten onze haven uitgelaten te worden. Dit mag niet op het eiland of op 
onze haven gebeuren. 

 Gasten zijn zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan alle wettelijke vereisten die aan het 
meebrengen en het verblijf van huisdieren worden gesteld. 
 
 

Afval en Hygiëne 

 Laat geen etenswaren achter bij het zomerhuis en sorteer afval in afgesloten plastic zakken. 
Gooi het afval weg in de juiste container op de haven, niet ernaast of ergens anders op de 
haven. 

 Bloemen plukken, struiken lostrekken, takken zagen, gaten graven of spijkers in bomen slaan 
is niet toegestaan. Ook elke andere vorm van beschadiging aan het ‘openbaar groen’ op het 
park is niet toegestaan. 

 Grofvuil zoals pallets, witgoed, tuinstoelen, vloerkleden mogen niet op het park worden 
achtergelaten. Alleen met toestemming van de parkmanager zijn hierop uitzonderingen 
mogelijk. 

Sleutels 

Geef je sleutels nooit aan anderen. Bij verlies van een sleutel rekenen we € 115,- vervangingskosten. 
Lever voor vertrek alle sleutels van het vakantieverblijf in bij de receptie.  
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Sfeer, nachtrust en overlast  

Met en voor elkaar creëren we een fijne sfeer bij de zomerhuizen en op de Vinkeveense plassen. 
Overlast in welke vorm dan ook, past daar niet bij. We vertrouwen hierbij op je 
verantwoordelijkheidsgevoel en algemeen fatsoen. Gedraag je netjes en rustig, verplaats je in een 
ander en houd rekening met elkaar. Heb respect voor andermans spullen, rust en privacy. 

 Met het gebruik van geluidsdragers, muziekinstrumenten en andere voorwerpen of 
apparaten die geluidsoverlast kunnen veroorzaken, mag geen overlast worden veroorzaak. 
Wanneer we een klacht ontvangen, is de overlast in principe een feit. 

 Openbare dronkenschap en het in bezit hebben van geopende flessen en/of blikjes alcohol is 
verboden. Net als het afsteken van vuurwerk op het park. 

 Tussen 23.00 en 7.00 uur geldt er nachtrust op alle eilanden. Het gebruik van gemotoriseerd 
vervoer is dan niet toegestaan, net als luide gesprekken en ander lawaai. 

 Op onze haven zijn bewakingscamera’s aanwezig.  

Onderhoud - schoonmaak – storingen 

 De Ondernemer mag vanaf 08.00 uur (schoonmaak-)werkzaamheden rond het 
vakantieverblijf verrichten.  

 Heb je een dringende storing, meld deze dan bij de receptie. We zullen deze zo snel mogelijk 
oplossen. 

 De Ondernemer mag verhuurde vakantieverblijven altijd betreden voor inspectie en/of het 
uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Ook mag de Ondernemer gebouwen en 
installaties tijdelijk sluiten voor onderhoudswerkzaamheden. In beide situaties heeft 
Recreant geen recht op teruggave van de huur of een deel daarvan. De Ondernemer zal waar 
mogelijk een bezoek zo vroeg mogelijk aankondigen. In spoedeisende situaties mag de 
Ondernemer afzien van een aankondiging. 

 Voor het verlaten van de accommodatie dient u alle huisregels te hebben opgevolgd. Heeft u 
één van de huisregels betreft schoonmaak niet opgevolgd zal hiervoor een bedrag 
ingehouden worden van uw borgsom. 

Parkeren  

Per vakantieverblijf zijn in principe twee auto’s toegestaan, behalve bij de Noorse blokhut hier is één 
auto toegestaan. Parkeer alleen in de aangegeven parkeervakken.  

Krijgt u bezoek kunnen deze mensen parkeren op onze terrein tegen betaling. Afhankelijk van 
hoelang zij geparkeerd staan, betalen zij een specifiek bedrag bij het uitrijden. 

Veiligheid 

 Het haventerrein moet altijd toegankelijk zijn voor hulpdiensten bij calamiteiten. Het is 
daarom belangrijk dat slagbomen, toegangswegen, en fiets- en voetpaden altijd vrij zijn van 
auto’s en overige obstakels. Volg daarnaast altijd de verkeer- en veiligheidsaanwijzingen van 
het personeel op. 

 Het is op het park niet toegestaan auto’s of andere voertuigen te repareren of te wassen, 
tenzij daar een aangegeven mogelijkheid voor is. 

 Aanhangers, schade en sloopauto’s, en andere voer- en vaartuigen mogen niet geparkeerd 
worden of in opslag staan op het park. Net als alle andere goederen of stoffen die mogelijk 
aan gebruik zijn onttrokken. 
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 De maximumsnelheid op het park is voor alle voertuigen 6 km per uur, tenzij anders 
aangegeven. Voetgangers en spelende kinderen hebben altijd voorrang. Daarnaast gelden de 
standaard verkeersregels. 

 Op het park zijn scooters, brommers, elektrische steps en/of andere elektrisch 
voortbewogen vervoermiddelen (auto’s en scootmobiels uitgezonderd) niet toegestaan. 
Uitzonderingen zijn alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de parkmanager. 

 Open vuur is altijd verboden. Ook kaarsen laten branden zonder dat er iemand aanwezig is, 
en het weggooien van sigaretten, sigaren en lucifers is verboden. Brandgevaarlijke explosieve 
stoffen zijn verboden. 

 Barbecueën mag op voorwaarde dat de barbecue minstens 3 meter van bomen, struiken, 
schuttingen, gebouwen en het vakantieverblijf staan. Daarnaast is het verplicht een emmer 
met 10 liter water binnen handbereik te hebben. Als brandstof voor de barbecue mag je 
alleen houtskool en briketten gebruiken. 

 De Ondernemer mag bij bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld extreme droogte) het 
gebruik van een barbecue verbieden.  

 Gooi wegwerpbarbecues pas weg wanneer ze volledig zijn gedoofd en afgekoeld.  

Verloren/gevonden voorwerpen  

Geef gevonden voorwerpen af bij de receptie. Als de eigenaar van een gevonden voorwerp zich 
binnen een maand na afgifte niet heeft gemeld, wordt het voorwerp weggegooid. 

De Ondernemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan het gevonden voorwerp. Het 
opsturen van gevonden voorwerpen is mogelijk. Dit is op risico en kosten van Gast. 

Verboden 

 Het (laten) bezorgen van huis-aan-huis-reclame 
 Zwembaden met een doorsnede van meer dan 120 centimeter of met een hoogte groter dan 25 

centimeter. 
 Het gebruiken van een grond bbq of vuurkorf op het grasveld. 
 Aanbieden van diensten, of het houden van onderhandse of openbare verkoping. 
 Het nuttigen van alcohol buiten het vakantieverblijf of horecagelegenheden. 
 Het bezitten, verhandelen en gebruiken van lachgas, soft- en harddrugs. 
 Het bezitten van tapinstallaties met drukcilinders in bezit te hebben. 
 Bezit en gebruik van (vuur)wapens. 

  
Niet naleven van parkregels 

De afspraken, voorwaarden en regels uit de Algemene Voorwaarden, de RECRON-voorwaarden en 
het Parkreglement zijn verplicht en niet voor interpretatie mogelijk. Volg aanwijzingen van 
Ondernemer, personeel en bewakingsdienst altijd op. Dit geldt ook voor de regels die voor het 
gebruik van de Faciliteiten gelden.  

Het overtreden en niet naleven van deze regels, heeft consequenties. In principe is dat eerst een 
waarschuwing, mogelijk met een extra in rekening gebrachte waarborgsom. Een volgende stap is 
mogelijk vertrek van het park of het ontzeggen van toegang tot het park. In dringende situaties mag 
Ondernemer zonder waarschuwing overgaan tot het direct verwijderen van Recreant(en). Hierbij heb 
je geen recht op teruggave van de huur of een deel daarvan. Wel mag de Ondernemer een 
schadevergoeding eisen voor de mogelijk veroorzaakte schade of gemaakte kosten bij verwijdering. 
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Reglement groepen en/of specifieke gevallen 

Algemeen 
De ondernemer behoudt zich het recht voor in bepaalde situaties en periodes een extra 
waarborgsom te vragen. Op grond hiervan is de ondernemer gerechtigd aan elke groep (of gezin) een 
waarborgsom van minimaal € 50,00 tot € 500,00 per persoon in rekening te brengen. 
 
De recreant die heeft geboekt voor een groep wordt verzocht zich te allen tijde bij aankomst van de 
groep bij de receptie te melden. De ondernemer zal hem (kunnen) vragen om zijn identiteitsbewijs te 
tonen en hem tevens (kunnen) verzoeken om opgave van de namen van de groepsleden. Daarnaast 
zal de verschuldigde waarborgsom van € 150,00 moeten worden voldaan indien deze nog niet 
voldaan is. 
 
Iedere gast is op eerste verzoek van de ondernemer of diens (bewakings)personeel verplicht zijn 
identiteitsbewijs te tonen. 
 
De gasten aanvaarden de gemeenschapsnormen en zullen geen activiteiten uitvoeren, die 
verontreinigend, gevaarlijk, schadelijk, storend, ongezond en/of overlast veroorzakend voor de 
omgeving zouden kunnen zijn. 
 
Indien bij aankomst, of tijdens verblijf word geconstateerd dat er sprake is van alleenreizende 
jongeren (personen die de leeftijd van 21 jaar nog niet bereikt hebben en reizen zonder hun ouders 
en/of verzorgers dan wel andere begeleiders die 21 jaar of ouder zijn), terwijl de boeking is verricht 
door een derde die 21 jaar of ouder is, behoudt de ondernemer zich het recht voor om de 
overeenkomst te ontbinden met onmiddellijke ingang, zonder restitutie van de reissom. 
 
De recreant die boekt terwijl alle mederecreanten jonger zijn dan 21 jaar, dient te allen tijde de 
groep te vergezellen. Zodra wordt vastgesteld dat deze recreant niet is gearriveerd of eerder is 
vertrokken, om welke reden dan ook, dan wordt de groep beschouwd als “alleenreizende jongeren” 
en zal deze als zodanig behandeld worden conform de algemene voorwaarden en het onderhavige 
parkreglement. 
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Gevolgen van het overtreden van de regels en/of het niet opvolgen van aanwijzingen 
 
• In geval van overtreding van dit parkreglement en/of de algemene voorwaarden, 
zal in principe eerst een waarschuwing gegeven worden waarbij, als dat nog 
niet bij aankomst in het park is gebeurd, een extra waarborgsom betaald dient 
te worden van minimaal € 50,00 tot € 500,= per persoon. Deze eerste 
waarschuwing zal schriftelijk worden uitgereikt. 
• Afhankelijk van de ernst van de overtreding, maar in ieder geval bij een tweede 
overtreding, zullen de recreant en meereizende mederecreanten een boete verbeuren van minimaal 
€ 50,00 tot € 500,= per persoon, welke boete met de eventueel betaalde (extra) waarborgsom kan 
worden verrekend, onverminderd het recht aanvullende schadevergoeding bij hen in rekening te 
brengen. In gevallen waarin nog geen waarborgsom is betaald, dient deze boete bij de 
receptie/beveiliging van het park te worden voldaan. Indien de boete niet vóór vertrek wordt 
voldaan, zal deze door middel van een factuur in rekening gebracht worden 
 
Indien een overtreding naar het oordeel van de ondernemer zo ernstig is dat voortzetting van de 
overeenkomst niet van hem verlangd kan worden, is de ondernemer gerechtigd de overeenkomst 
met onmiddellijk ingang te ontbinden (zonder voorafgaande waarschuwing). De gehele groep (of 
gezin) zal dan onmiddellijk van het park worden verwijderd en de toegang worden ontzegd, zonder 
restitutie van de reissom inclusief bijkomende kosten en de betaalde waarborgsommen. In dat geval 
zal dit schriftelijk ter plaatste worden medegedeeld. 
• Bij het geven van een (eerste) waarschuwing dient de recreant of een van de mederecreanten 
hiervoor (ook namens de groep of het gezin) te tekenen. Bij het niet tekenen wordt dit gezien als een 
weigering zich aan de regels van het park te houden en kan de ondernemer overgaan tot het 
ontbinden van de overeenkomst met onmiddellijke ingang en ontzegging van de toegang zonder 
restitutie van de betaalde reissom en de betaalde waarborgsommen. 
 
Onvoorziene gevallen 
In gevallen die niet geregeld zijn in de algemene voorwaarden of dit parkreglement beslist het 
Nederlands recht. 


