Camping de Ploeg
VOORWAARDEN SEIZOENPLAATSEN
Hierna treft u enkele regels aan zoals deze gelden op Camping de Ploeg. Deze regels zijn bedoeld om uw verblijf
zo aangenaam mogelijk te laten zijn. Samen met de algemene voorwaarden/huisregels van Camping de Ploeg
vormen deze voorwaarden voor seizoenplaatsen één geheel.
Door het aanvraagformulier ingevuld aan ons toe te sturen/af te geven, houdt in dat u akkoord gaat met de tarieven,
de Algemene Voorwaarden/Huisregels en deze Voorwaarden voor Seizoenplaatsen.
Samenvatting van de meest belangrijke punten:
• Alle gasten zijn gebonden aan de reglementen. Zij dienen de hierin opgenomen voorschriften en regels strikt na te leven en
aanwijzingen van het personeel van de ondernemer in welke vorm en in welk verband dan ook op te volgen.
• Gebruik plaats: Een seizoenplaats is een onbebouwd deel van het terrein. Deze plaats mag u uitsluitend voor recreatieve
doeleinden gebruiken en voor de plaatsing van een kampeermiddel. De plaats en/of het kampeermiddel is geen woonruimte
in de zin van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en er geldt geen wettelijke huurbescherming.
• Tussentijds beëindigen: Een overeenkomst voor een seizoenplaats kan door u of door de ondernemer tussentijds worden
beëindigd. Een beëindiging heeft consequenties voor u en voor het op de seizoenplaats geplaatste kampeermiddel. Na de
beëindiging van de overeenkomst kunt u niet langer gebruik maken van de plaats. Uw standplaats moet geheel ontruimd
zijn.
• Overheid: Net als bij u thuis zijn er ook regels van de overheid. Toch veranderen deze regels of er komen nieuwe regels,
waar u en de ondernemer zich aan moeten houden. De ondernemer zal u hiervan zoveel mogelijk (schriftelijk) op de hoogte
houden.
• Belastingen: Recreanten met een vaste standplaats of seizoenplaats krijgen in sommige gemeenten te maken met een
aanslag forensenbelasting of toeristenbelasting. Recreanten doen er goed aan zich te informeren over lokale belastingen.
De ondernemer verplicht zich de recreant hierover optimaal te informeren.
•
•

Overal waar ’hij’ wordt gebruikt, kan ook ’zij’ worden bedoeld.
Als er zaken zijn die voor u niet geheel duidelijk zijn, vraag de ondernemer er dan naar. Hij informeert u graag nader.

Artikel 1: Definities
1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. overeenkomst: overeenkomst tussen de recreant en de ondernemer inzake het gebruik van de plaats;
b. recreant, eigenaar: degene die met de ondernemer de overeenkomst met Camping de Ploeg aangegaan is;
c. ondernemer: degene die met de recreant de overeenkomst met Camping de Ploeg heeft gesloten. Als in deze voorwaarden “Camping
de Ploeg” genoemd is, is daarmee de ondernemer bedoeld;
d. plaats: een plaats die is ingericht om gedurende het gehele jaar een kampeermiddel geplaatst te houden, ongeacht de periode van
gebruik;
e. seizoenplaats: een plaats die beschikbaar is voor een kampeer- middel voor een periode van tenminste drie maanden en ten hoogste
acht maanden;
f. kampeermiddel: caravan, geen chalet, stenen of houten verblijven;
g. geschakeld/dubbel kampeermiddel: een aanbouwsel aan het kampeermiddel of een toevoeging in welke vorm dan ook maakt een
kampeermiddel geen geschakeld/dubbel kampeermiddel;
h. mederecreant: de mede op de overeenkomst aangegeven persoon;
i. derde: iedere andere persoon, buiten de recreant en/of zijn mederecreant(en), die met instemming van de recreant en de ondernemer
gebruik maakt van en/of verblijft op de plaats van de recreant;
j. informatie: door de ondernemer schriftelijk of elektronisch beschikbaar gestelde gegevens op basis waarvan deze overeenkomst mede
is gesloten, inzake het gebruik van de plaats, de voorzieningen en het verblijf (waaronder te verstaan onder andere deze voorwaarden
voor seizoenplaatsen, algemene voorwaarden/huisregels, prijslijsten van Camping de Ploeg en de van de recreant getekende
overeenkomst);
k. overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de seizoenplaats; hierbij dient aan de hand van een prijslijst
vermeld te worden wat niet in de prijs inbegrepen is;
l. kosten: alle kosten voor de ondernemer die samenhangen met de uitoefening van het recreatiebedrijf;
m. annulering: beëindiging van de overeenkomst vóór de ingangsdatum door de recreant;
n. een geschil: als een bij de ondernemer ingediende klacht van de recreant niet naar tevredenheid van partijen is opgelost.
2. De in deze voorwaarden genoemde termijnen zijn vervaltermijnen.
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Artikel 2: Inhoud overeenkomst
1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning, aan de recreant de overeengekomen plaats ter
beschikking; laatstgenoemde krijgt daarmee het recht om daarop een kampeermiddel van het overeengekomen type voor de aangegeven
personen te plaatsen.
2. Het is de recreant niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de ondernemer, aan het kampeermiddel, zoals
omschreven in de overeenkomst, wijzigingen aan te brengen waardoor dit niet meer verplaatsbaar wordt.
3. De recreant moet voor vervanging van het kampeermiddel te allen tijde eerst de schriftelijke goedkeuring van de ondernemer hebben.
Overleg vooraf is aanbevolen.
4. De ondernemer is verplicht de schriftelijke informatie op basis waarvan deze overeenkomst mede wordt gesloten vooraf aan de recreant te
verstrekken. De ondernemer maakt wijzigingen hierin steeds tijdig schriftelijk aan de recreant bekend.
5. De recreant heeft de verplichting de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie na te leven. Hij draagt er zorg voor, dat
mederecreant(en) en/of derde(n) die hem bezoeken en/of bij hem verblijven de overeenkomst en de regels in de bijbehorende informatie
naleven.
6. De recreant is verplicht bij het sluiten van de overeenkomst aan de ondernemer de naam, het adres, de woonplaats van hem en zijn
mederecreant(en) te verstrekken conform de gemeentelijke basisadministratie en onmiddellijk bij elke wijziging.
7. De recreant verklaart met het sluiten van deze overeenkomst dat het kampeermiddel zijn eigendom is en dat hij deze overeenkomst sluit
met instemming van zijn eventuele partner voor zover hij met deze partner een gezamenlijk vermogen heeft.
8. Verzekeringen tegen brand, diefstal, storm enz. dient de recreant zelf af te sluiten.
Artikel 3: Duur en afloop van de overeenkomst
De overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode, zonder dat daartoe opzegging is vereist.
Artikel 4: Prijs en prijswijziging
1. De prijs wordt overeengekomen op basis van de op dat moment geldende tarieven, welke door de ondernemer zijn vastgesteld.
2. Een seizoenplaats is excl. verbruik elektra en incl. verbruik water. De ondernemer neemt wel het verbruik op, ter controle op misbruik.
Elektra wordt achteraf afgerekend per verbruikte KWh, zie prijslijst met tarieven.
3. Indien na vaststelling van de overeengekomen prijs, door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer, extra kosten ontstaan als
gevolg van een wijziging van lasten en/of heffingen, die direct op de plaats, het kampeermiddel of de recreant betrekking hebben, kunnen
deze aan de recreant worden doorberekend, ook na het sluiten van de overeenkomst.
4. De ondernemer zal voor het aangaan van de overeenkomst eventueel verschuldigde eenmalige kosten van een aansluiting op het
terreinleidingennet (gas, water, elektra, riool, kabel etc) schriftelijk of elektronisch bekend maken. Aansluitkosten worden niet verminderd
of gerestitueerd.
Artikel 5: Betaling
1. De recreant dient de betalingen in euro’s te verrichten, met inachtneming van de afgesproken termijnen.
2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting binnen een termijn van twee weken na de
schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te
zeggen, onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
3. Indien de recreant na de eerste aanmaning nog steeds niet overgaat tot betaling, zal vanaf de tweede aanmaning per keer € 50,00
administratiekosten in rekening worden gebracht.
4. Na de schriftelijke aanmaning komen ten laste van de recreant de door de ondernemer gemaakte buitengerechtelijke kosten conform de
op dat moment geldende wettelijke staffel en de wettelijke rente over de te vorderen som. De ondernemer kan in het voordeel van de
consument afwijken van deze wettelijke normen.
5. Gebruik van de seizoenplaats is pas toegestaan zodra de overeengekomen bedragen volledig zijn betaald. Indien de ondernemer op de
dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij gerechtigd de recreant toegang tot het terrein te ontzeggen,
onverminderd het recht van de ondernemer op volledige betaling van de overeengekomen prijs.
Artikel 6: Annulering
1. Bij annulering van de overeenkomst is de recreant een percentage van de prijs als vergoeding aan de ondernemer verschuldigd als volgt:
a. 15% bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum;
b. 50% bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum;
c. 75% bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum;
d. 90% bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum;
e. 100% bij annulering op de dag van de ingangsdatum.
2. De vergoeding wordt in redelijkheid verminderd en het eventueel te veel betaalde gerestitueerd indien, op voordracht van de recreant, de
ondernemer en een derde voor de plaats een overeenkomst sluiten voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan én Camping de Ploeg
de totaalprijs van deze derde heeft ontvangen. De ondernemer heeft recht op vergoeding van de administratiekosten.
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Artikel 6b: Annulering m.b.t. bijzondere omstandigheden (Invloeden van buitenaf)
1. Indien het verblijf (deels of volledig) niet kan doorgaan en dit betrekking heeft op bijzondere omstandigheden (pandemie, reisbeperkingen,
(natuur-)ramp of andere invloeden van buitenaf) zijn de volgende annuleringsvoorwaarden van kracht.
2. Voorafgaand aan uw verblijf: Wanneer u geen gebruikt kunt of wilt maken van uw seizoenplaats of seizoenhuurovereenkomst kunt u voor
aanvang van de overeenkomstdatum volledig annuleren. U ontvangt het volledige bedrag retour. Bij annulering dient de standplaats
ontruimd te worden en vervallen toekomstige rechten.
3. Gedurende de verblijfsperiode: Indien na aanvang van de overeenkomstdatum (tijdelijk) geen gebruik van de standplaats gemaakt kan
worden, en hierbij sprake is van een overmacht situatie (bijv. pandemie, reisbeperking, oorlog, overstroming, aardbevingen, etc.) zal er
geen compensatie plaatsvinden.
Artikel 7: Gebruik door (een) derde(n)/bezoekers/logeés
1. Gebruiken/of overname door (een) derde(n) van de plaats en/of het kampeermiddel is slechts toegestaan na schriftelijke of elektronische
toestemming van de ondernemer, waaraan voorwaarden zijn verbonden.
2. Overige familieleden, zoals partner, inwonende kinderen, ouders, kleinkinderen kunnen worden ingeschreven op het contract als extra
personen. Zij betalen hiervoor het tarief zoals is omschreven in de prijslijst. Zij mogen aanwezig zijn, zonder dat de eigenaar/recreant zelf
aanwezig is, mits minimaal één van de personen meerderjarig (21 jr) is.
3. Inschrijvingen zijn persoonsgebonden.
4. Broer en zus met gezin van eigenaar kampeermiddel of diens partner mogen gebruik maken van het kampeermiddel, als deze vooraf zijn
aangemeld via het daarvoor bestemde aanmeldingsformulier. Zij betalen hiervoor het tarief zoals is omschreven in de prijslijst. Zij mogen
aanwezig zijn, zonder dat de eigenaar zelf aanwezig is, mits minimaal een van de personen meerderjarig (21 jaar) is.
5. Alle overige personen mogen enkel aanwezig zijn als logé, indien eigenaar, diens partner of inwonende kind(eren) (ouder dan 21 jaar en
ingeschreven staan als extra persoon) aanwezig is.
6. Alléén honden van logés zijn welkom, honden van dagbezoekers zijn niet toegestaan. Ook hier geldt een vast tarief voor, zoals in de prijslijst
is aangegeven.
7. De eigenaar van het kampeermiddel is verantwoordelijk voor het aanmelden en afrekenen van deze derden.
Het aanmelden is verplicht om in geval van ontruiming vanwege bijvoorbeeld brand te kunnen controleren of iedereen veilig
terecht is of er personen vermist zijn!
8. Het is niet toegestaan het kampeermiddel te verhuren.
Artikel 8: Voortijdig vertrek van de recreant
1. De recreant is de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode verschuldigd.
2. De ontruiming en opruiming van de plaats worden geregeld in artikel 10.
Artikel 9: Tussentijdse beëindiging door de ondernemer bij een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad
1. De ondernemer kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen:
a. Indien de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) de verplichtingen uit de overeenkomst, de regels uit de bijbehorende informatie
en/of de overheidsvoorschriften, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, niet of niet behoorlijk naleeft 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 voortgezet;
b. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, overlast aan de ondernemer en/of mederecreanten bezorgt, of
de goede sfeer op of in de directe omgeving van het terrein bederft;
c. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, door gebruik van de plaats en/of zijn kampeermiddel in strijd met
de bestemming van het terrein handelt;
d. Indien het kampeermiddel van de recreant niet aan algemeen erkende veiligheidsnormen voldoet.
2. Indien de ondernemer tussentijdse opzegging en ontruiming wenst, moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk overhandigde
brief laten weten. De schriftelijke waarschuwing kan in dringende gevallen achterwege worden gelaten.
3. Na opzegging dient de recreant ervoor te zorgen, dat zijn plaats en/of kampeermiddel is ontruimd en het terrein ten spoedigste is verlaten, doch
uiterlijk binnen 24 uur.
4. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd de plaats te ontruimen overeenkomstig artikel 10 lid 2.
5. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen, er bestaat geen recht op restitutie.
Artikel 10: Ontruiming
1. Als de overeenkomst is geëindigd, moet de recreant, uiterlijk op de laatste dag van de overeengekomen periode, de plaats leeg en volledig
opgeruimd opleveren.
2. Als de recreant zijn kampeermiddel niet verwijdert, is de ondernemer gerechtigd, na schriftelijke sommatie en met inachtneming van een
termijn van zeven dagen ingaande op de dag van ontvangst, op kosten van de recreant de plaats te ontruimen. Eventuele stallingkosten,
voor zover redelijk, zijn voor rekening van de recreant.
De ondernemer is niet aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade ontstaan bij de ontruiming en/of opruiming, die hem niet kan
worden toegerekend.
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De recreant vrijwaart de ondernemer voor de gevolgen van de eventuele aanwezigheid van asbest en chemisch afval op de plaats, tenzij
die aanwezigheid verband houdt met omstandigheden die in de risicosfeer van de ondernemer liggen. De kosten van het verwijderen,
afvoeren en verwerken van asbest en chemisch afval zijn in het eerstbedoelde geval voor rekening van de recreant.
Artikel 11: Wet- en regelgeving
1. De recreant zorgt er te allen tijde voor dat het door hem geplaatste kampeermiddel, zowel in- als ook 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.
2. De ondernemer heeft het recht zich toegang te verschaffen tot het kampeermiddel van de recreant of hiertoe toestemming te geven aan
een door hem aan te wijzen derde om het kampeermiddel op de in het eerste lid bedoelde eisen te controleren. De controle dient tevoren
schriftelijk door de ondernemer aan de recreant bekendgemaakt te worden.
3. LPG-installaties zijn op de plaats alleen toegestaan indien zij zich bevinden in motorvoertuigen die zijn goedgekeurd door de Rijksdienst
voor het Wegverkeer.
4. Indien de recreant krachtens gemeentelijke brandweervoorschriften preventieve maatregelen dient te nemen - zoals het voor handen
hebben van een goedgekeurd blusapparaat - dient de recreant deze voorschriften strikt na te leven.
Artikel 12: Onderhoud, keuringen, aanleg en winterklaar maken
1. De ondernemer is verplicht het terrein en de centrale voorzieningen in een goede staat van onderhoud te houden.
2. De recreant is verplicht de plaats en het kampeermiddel in een behoorlijke staat van onderhoud te houden. Mocht het onderhoud van uw
standplaats te wensen overlaten, dan zal de ondernemer dit op kosten van de recreant uitgevoerd. Indien dit meerdere malen gebeurt,
heeft de ondernemer het recht de seizoenplaats op te zeggen.
3. Het is de recreant, mederecreant(en) en/of derde(n) niet toegestaan op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien (met
uitzondering van onderhoudswerkzaamheden op de eigen standplaats), tuintjes aan te leggen, bouwwerken, tegelplateaus of andere
voorzieningen van welke aard dan ook te plaatsen of geplaatst te houden of te wijzigen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke of
elektronische toestemming van de ondernemer.
4. De recreant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het verplaatsbaar houden van het kampeermiddel en alle bijbehorende voorzieningen.
5. Het kampeermiddel dient aan alle zijden minstens 1,5 meter van de afscheiding verwijderd te zijn. Als er coniferen staan is dit 3 meter.
6. Het is niet toegestaan om op de plaats nog extra opslagkisten, opslagbakken of extra afdakjes te hebben. Er wordt maximaal 1 opslagruimte
achter het kampeermiddel toegestaan voor de gasflessen. Deze moet ten alle tijden goed ventileren! Daarnaast mag deze opslagruimte
voor de gasflessen maximaal 1,20 meter lang zijn, 0,50 meter breed en niet hoger dan noodzakelijk. Nadere bepalingen zijn omschreven
in de “Algemene Voorwaarden”.
7. Het is absoluut niet toegestaan aan het kampeermiddel afdakjes, zonneweringen of andere overkappingen te monteren/ te bouwen.
8. Het is de recreant niet toegestaan het kampeermiddel te omkleden enz.
9. Omheiningen mogen niet hoger zijn dan 90 cm. De minimale afstand tot de weg is 1 meter. Een omheining moet van een zo onopvallend
mogelijk materiaal zijn.
10. Windschermen mogen maximaal 2 zijden, niet hoger zijn dan 1.80 meter en maximaal 4m lang zijn per zijde.
11. Tuindecoratie zoals beelden, molens en tuinkabouters is alleen toegestaan in overleg met de ondernemer.
12. De uiteindelijke beoordeling van en toestemming voor alle boven genoemde objecten is aan de ondernemer. Voor het plaatsen/(ver)bouwen
van iets op de standplaats van de recreant dient hij vooraf schriftelijk toestemming te hebben van de ondernemer.
13. De recreant voert onderhoud aan de plaats zelf uit, hierbij hoort o.a. maaien, onkruid verwijderen, heg snoeien (zij- en bovenkanten), enz.
De ondernemer snoeit de zijkanten en bovenkanten van de heggen aan de looppaden.
14. De recreant is verantwoordelijk voor het onderhoud en de jaarlijkse keuringsrapporten van zijn eigen elektriciteits-, gas- en waterinstallatie.
De installaties in zijn kampeermiddel dienen te voldoen aan de voorwaarden van het betreffende nutsbedrijf. Hij is zelf aansprakelijk voor
storingen, en/of ongevallen die het gevolg zijn van storingen in de installatie waarop hij toezicht heeft. Hij moet dus ervoor zorgdragen dat
alles jaarlijks gecontroleerd wordt (aardlekschakelaar, gasleiding en gasslangen, geiser, kachels, enz.).
15. Het aanwezig zijn van brandgevaarlijke en/of explosieve stoffen is verboden.
16. Het kampeermiddel dient ingericht te zijn met een rook-/koolmonoxide melder, poederbrandblusser van tenminste 2 kg en een blusdeken.
Dit blusapparaat dient elke 2 jaar gekeurd te worden, aangetoond door een sticker met de datum van keuring op het brandblusapparaat.
17. Om de veiligheid op de camping te kunnen waarborgen, stellen wij het verplicht om de keuringsrapporten altijd beschikbaar te hebben, voor
controle door de ondernemer. In deze rapporten moet melding gemaakt worden van een goedgekeurde gasinstallatie, geiser, kachel en
kooktoestel.
18. Mocht er vorst voorspeld worden tijdens openingsperiode van de Camping, dan is de ondernemer genoodzaakt het water af te sluiten. De
recreant dient zelf zorg te dragen voor het vorst-klaar maken van zijn kampeermiddel. Als er vorstschade ontstaat, dan is hij ten alle tijden
verantwoordelijk voor de schade. Camping de Ploeg is verantwoordelijk voor de waterleiding tot aan de meter. De recreant is
verantwoordelijk voor “zijn” gedeelte van de waterleiding van de put tot en met het kampeermiddel.
Artikel 13: Aansprakelijkheid
1. Eventuele aansprakelijkheid van de ondernemer wordt beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de geldende
aansprakelijkheidsverzekering van Camping de Ploeg
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2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade op zijn terrein tenzij dit het gevolg is van een toerekenbare
tekortkoming van de ondernemer., van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf op het park of de aangeboden
faciliteiten/voorzieningen. Hieronder vallen ook de zaken die door de gasten in het park of op de plaats zijn achtergelaten.
3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
4. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen in zijn gedeelte van de nutsvoorzieningen, tenzij hij een beroep kan doen op overmacht dan
wel deze storingen verband houden met de leiding vanaf het overnamepunt van de recreant.
5. Camping de Ploeg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur
en het uitvallen of sluiten van voorzieningen op de camping.
6. De recreant is aansprakelijk voor storingen in het gedeelte van de nutsvoorzieningen, gerekend vanaf het overnamepunt van de recreant,
tenzij er sprake is van overmacht. Mocht, door toedoen van de recreant, de riolering verstopt raken of één van de ondergrondse leidingen
beschadigd zijn, dan zal hij hiervoor aansprakelijk gesteld worden. Gooi dus niet alles door de afvoer en graaf geen kuilen zonder
voorafgaande toestemming van de leiding van Camping de Ploeg.
7. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, de
mederecreant(en) en/of derde(n), voor zover het gaat om schade die aan de recreant, de mederecreant(en) en/of derde(n) kan worden
toegerekend.
8. De ondernemer dient na melding door de recreant van overlast veroorzaakt door (een) andere recreant(en) op het terrein, passende
maatregelen te nemen. Camping de Ploeg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongemak en/of overlast, welke buiten de
verantwoordelijkheid van Camping de Ploeg door derden wordt veroorzaakt.
9. Camping de Ploeg is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het laten verplaatsen van eigendommen van gasten door personeel
van Camping de Ploeg.
10. Camping de Ploeg is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten, ook niet voor
door derden geleverde diensten in het kader van de tussen Camping de Ploeg en (mede)recreant gesloten overeenkomst.
11. Camping de Ploeg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor mondeling verstrekte inlichtingen, als zodanig herkenbare (druk)fouten
en vergissingen die vermeld zijn op de website, het tarievenoverzicht, de folder of anderszins. Deze binden Camping de Ploeg niet.
12. Camping de Ploeg aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van deelname aan sportcursussen, avonturen en activiteiten
georganiseerd op de camping.
Artikel 14: Geschillenregeling
1. In gevallen die niet geregeld zijn in de algemene voorwaarden/huisregels of dit reglement beslist de ondernemer.
2. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd
van deze geschillen kennis te nemen.
3. Camping de Ploeg wijst alle andere voorwaarden waarnaar de (mede)recreant (of een gast) verwijst of die door de (mede)recreant (of een
gast) worden gebruikt van de hand.
Artikel 15: Wijzigingen
Camping de Ploeg behoudt zich het recht voor tussentijds wijzigingen aan te brengen in de informatie. Deze worden steeds tijdig schriftelijk
aan de recreant bekend gemaakt. Zie ook artikel 2.
Artikel 16: Toepasselijkheid
1. De ondernemer heeft de verplichting om deze voorwaarden aan de recreant te overhandigen of toe te zenden.
2. Deze voorwaarden seizoenplaatsen en de Algemene Voorwaarden/Huisregels vormen één geheel en zijn van toepassing op alle
reserveringen en overeenkomsten die worden gesloten tussen Camping de Ploeg en de recreant betreffende de verhuur van
seizoenplaatsen. Daaronder vallen in ieder geval, maar niet uitsluitend, het verblijf op de camping en het gebruik van de accommodatie en
alle faciliteiten, tenzij daarvoor specifieke afwijkende regels gelden.
3. Alle voorwaarden en reglementen zijn op de camping beschikbaar en worden op verzoek aan de recreant toegezonden. Deze zijn ook te
vinden op de website van Camping de Ploeg (www.campingdeploeg.com en /of www.campingdeploeg.nl)
Ondanks de uiterste zorg en moeite is het toch mogelijk dat een gast een klacht heeft. Deze klacht dient ter plaatse en onmiddellijk met de
bedrijfsleiding te worden opgenomen, teneinde de leiding in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet naar
tevredenheid worden opgelost, dan heeft de recreant tot uiterlijk 2 weken na ontstaan van de klacht de gelegenheid de klacht schriftelijk in te
dienen bij Camping de Ploeg, Woordweg 20, 4503 GB GROEDE of per email aan avdamme@me.com
Gegevens Camping de Ploeg.
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