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Aanvullende verkoopvoorwaarden met behoud van standplaats is op 
Vakantiepark het Stoetenslagh toegestaan onder de volgende aanvullende 
voorwaarden.  

 
 
 

Datum van ingang: januari 2019                                                 
 
Recron voorwaarden: zie Artikel 9.1 
Verkoop van het kampeermiddel is ten allen tijde toegestaan. De verkoop van het kampeermiddel met behoud van 
plaats is slechts toegestaan na schriftelijke of elektronische toestemming van de ondernemer.  
 
Kennisgeving: Recron voorwaarden artikel 9.3 
Als u tot verkoop van uw kampeermiddel wenst over te gaan, dient u ons van uw voornemen schriftelijk in kennis te 
stellen. Verkoop van het kampeermiddel is ten alle tijde toegestaan echter moet u met behoud van standplaats aan 
de volgende eisen voldoen: 
 
Welstand: Recron voorwaarden artikel 1 
Het kampeermiddel dient naar ons oordeel in goede staat te verkeren en te voldoen aan alle daarop van toepassing 
zijnde (wettelijke) eisen.   
 
Verkoop kampeermiddel: Recron voorwaarden artikel 9.2 
De buitenkant van de caravan of chalet dient van kunststof of canexel te zijn. De leeftijd van de te verkopen 
kampeermiddel of chalet mag maximaal 15 jaar zijn. (dit dient aangetoond te worden d.m.v. een aankoopnota, met 
hierop het bouwjaar). 
 
Verkoopprijs: 
In onderling overleg zal de vraagprijs voor uw kampeermiddel worden vastgesteld, vermeerderd met een redelijke 
vergoeding voor de inventaris, eventuele inrichting van de standplaats. 
 
Aspirant-eigenaar: 
De aspirant-eigenaar van het kampeermiddel en diens medebewoners, zullen op ons terrein moeten passen en 
zullen zich er thuis moeten kunnen voelen. De nieuwe eigenaar en diens medebewoners zullen zich moeten houden 
aan de, op ons terrein geldende gedragsregels en overeenkomsten en andere voorwaarden. Het spreekt voor zich, 
dat u een potentiële koper eerst aan ons voorstelt, zodat wij kunnen beoordelen of deze koper een voor ons 
redelijkerwijs aanvaardbare recreant is. Bovendien kunnen wij deze koper dan op de hoogte stellen van de gang van 
zaken op ons terrein. 
 
Aan - en bij bouwsels en schuttingen: 
Voor overdracht dient de standplaats te voldoen aan de voorwaarden van het laatst geldende “reglement voor 
jaarplaats gasten”. Er is geen overgangsregeling in deze mogelijk.   
 
Standplaatsgeld: Recron voorwaarden: zie Artikel 9.6 
Verkoopt u het kampeermiddel gedurende de looptijd van de standplaatsovereenkomst, dan wordt het 
standplaatstarief conform artikel 13 lid 2 van de Recron- voorwaarden naar rato verdeeld tussen u en de koper. 
Tenzij  de verkoper overeenkomt, dat het zonder restitutie van het standplaatstarief van het dan lopende jaar, het 
kampeermiddel op de standplaats verkoopt.  
 
Tekenen overeenkomst: 
De koper is nieuwe recreant van ons bedrijf na ondertekening van de RECRON- voorwaarden door een gemachtigde 
van ons bedrijf en door kopende en verkopende partijen. 
 
Geschillen: Recron voorwaarden: zie Artikel 19 
Ingeval ertussen u en ons een onoplosbaar geschil omtrent de verkooptransactie ontstaat, kunnen beide partijen 
zich verplichten het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Recreatie te Den Haag. 


