
 
 
AANVULLENDE HUISREGELS VOOR EIGENAREN VAN CHALETS / CARAVANS 
Indien u een vaste standplaats bij ons huurt zijn er een aantal aanvullende huisregels voor u van 
toepassing. 
 
Slagboompasje 

 Ieder seizoen ontvangt u van ons een nieuw slagboompasje. U kunt dit aan het begin van het nieuwe 
seizoen aan de receptie omruilen. Het slagboompasje is uitsluitend bedoeld voor leden van uw eigen 
gezin.  

 Eventuele huurders kunnen bij aanmelding bij de receptie een eigen slagboompasje ontvangen tegen 
betaling van een borgsom. 

 
Bouw en verbouwing op de percelen 

 Voor verbouwing en vernieuwing, het plaatsen van een (nieuwe) schuur, schutting en dergelijke 
is eerst schriftelijke toestemming nodig van de directie.  

 Hiervoor dient van tevoren een exacte tekening met de juiste maten, de opstelling op de 
standplaats en de gewenste materialen te worden overlegd. 

 Voor bouw en verbouwing zijn aparte richtlijnen opgesteld. Deze zijn verkrijgbaar bij de receptie. 

 In mei en juni is het verboden op zon- en feestdagen onderhoud aan de caravan te plegen of 
anderszins te (ver)bouwen.  

 In juli en augustus is het alle dagen verboden onderhoud aan het kampeermiddel te plegen of 
anderszins te (ver)bouwen. 

 Kap- en/of ingrijpende snoeiwerkzaamheden aan bomen, struiken, heggen etc. mogen alleen 
uitgevoerd worden na toestemming van het recreatiecentrum.  

 
Verhuur van uw stacaravan/chalet 

 Stacaravans en chalets mogen van april t/m oktober voor recreatief gebruik worden verhuurd. 

 Er mag niet worden verhuurd aan personen die dit als tijdelijk onderkomen zien, om welke reden 
dan ook.  

 Alle gasten/huurders die recreatief in uw chalet overnachten, dienen zich van tevoren eerst aan 
de receptie te melden en de verblijfskosten te voldoen. Dit geldt ook voor familieleden die niet 
bij uw directe (inwonende) gezin horen.  

 
Verkoop van uw stacaravan/chalet 

 Vaste standplaatsen zijn niet overdraagbaar, met andere woorden: een kampeermiddel mag niet 
met standplaats verkocht/overgedragen worden zonder toestemming van de directie. Neem dus 
voor u uw kampeermiddel te koop aanbiedt contact met ons op. De administratie- en 
behandelingskosten bij de verkoop/overdracht van een caravan bedragen € 50,00 welke voldaan 
dienen te worden door de vertrekkende gast. 

 Chaletbemiddeling Makkum kan voor u bemiddelen bij de verkoop van uw kampeermiddel.  

 Wij houden ons het recht voor geen toestemming te geven voor de verkoop van uw caravan, 
indien deze door de leeftijd of door de kwaliteit ons inziens geen toekomst heeft op ons terrein. 

 Caravans van 20 jaar en ouder en chalets van 30 jaar en ouder mogen in ieder geval niet worden 
doorverkocht op de camping, tenzij u middels een onafhankelijk keuringsrapport kunt aantonen 
dat de caravan/het chalet zowel bouwkundig als qua veiligheid in goede staat is. 

  



 
 
Vervangen van stacaravan/chalet 

 Als huurders van een jaarplaats hun kampeermiddel willen vervangen door een andere dan is 
voor plaatsing vooraf toestemming van de directie nodig. Hieraan zijn specifieke regels 
verbonden ten aanzien van o.a. leverancier.  

 
Wintervast maken van uw stacaravan/chalet 

 Uw kampeermiddel dient aan het einde van het seizoen wintervast te worden gemaakt.  

 Losse onderdelen en meubilair dienen door de eigenaar zelf voor de wintermaanden veilig te 
worden opgeborgen. 

 
Permanente of tijdelijke bewoning 

 Conform de Recron voorwaarden is permanente bewoning niet toegestaan. 

 Het is niet toegestaan om de Holle Poarte aan te merken/gebruiken als hoofdverblijf. Inschrijven 
bij de gemeente met De Holle Poarte 2 als hoofdadres is derhalve niet toegestaan. 

 Tijdelijke bewoning of onderhuur ten behoeve van tijdelijke bewoning is niet toegestaan. 
 
Recron voorwaarden 

 Voor zover hiervan niet uitdrukkelijk is afgeweken, zijn de Recron voorwaarden voor vaste 
plaatsen van toepassing. Deze zijn verkrijgbaar aan de receptie. 

 
 
Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij Cecile de Winter, parkmanager. 

 


