
AANVRAAGFORMULIER SEIZOENPLAATS 2017  

    
Ondergetekende:          
Voorletter(s)  ........................................................................................ 
   
Achternaam  ........................................................................................ 
    
Adres, postcode, woonplaats ........................................................................................ Annuleringsverzekering seizoenplaatsen ja/nee 
Mailadres  ………………………………………………………...............   De premie bedraagt 5,5% van de totale huursom plus 
Geboortedatum   ........................................................................................ € 3,50 poliskosten en 21% assurantiebelasting.* 
Telefoonnummer (overdag) ........................................................................................ *prijzen onder voorbehoud 
IBAN nummer   ........................................................................................  

 Een seizoenarrangement geldt voor maximaal 6 personen per plaats.                                                             

0 Ik vraag dezelfde vaste seizoenplaats met paalnummer ……………….. aan voor een voorseizoen/hoogseizoen/midseizoen/volledig 
seizoen aan, met daarbij voor hetzelfde type seizoenplaats, een: 
Bijzettent tot 6m2 / aanhanger bij tent / bijzetten 6-10m2* 
(Er kan maximaal 1 bijzettent of 1 aanhanger voor het speciale seizoentarief bij het door u gekozen type seizoenplaats geboekt worden.) 
0 aanhangwagen op parkeerplaats bij type seizoenplaats 

*Doorhalen wat niet van toepassing is. 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

Een nieuwe seizoenplaats boekt u online. Zie op onze site www.stortemelk.nl voor de daarvoor geldende procedure.  

Onder bijzettent verstaan wij een tent tot maximaal 6m2 (klein) of van 6m2 tot 10m2 (groot) die dient voor het geven van slaapruimte, 
behorende bij de seizoenplaats, waarbij het maximaal aanwezige aantal personen van beide tenten samen niet meer dan 6 mag zijn en 
die niet verder dan 5 meter van de hoofdtent staat. Indien de bijzettent is voorzien van een zelfstandige kookgelegenheid c.q. keuken 
wordt de bijzettent door ons beschouwd als een zelfstandige tent en deze zal als zodanig in rekening worden gebracht. Dit geldt tevens 
voor bijzettenten waarvan ons personeel heeft geconstateerd dat ze als zelfstandig object worden onderverhuurd. 
Seizoenplaatshouders bij wie dit wordt geconstateerd zullen geen seizoenplaatsen meer kunnen huren. 

Datum: ..................................      Handtekening: ................................................. 

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de inhoud van de weergegeven reserveringsvoorwaarden. Alleen volledig ingevulde en 
ondertekende formulieren kunnen in behandeling worden genomen. U kunt het volledig ingevulde en ondertekende formulier in een 
ongefrankeerde enveloppe opsturen naar: Kampeerterrein Stortemelk, Antwoordnummer 2631, 8800 WG  VLIELAND. Mailen mag ook naar 
info@stortemelk.nl 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

1. Reservering en bevestiging 
 a. Reserveringsaanvragen zullen slechts worden bevestigd indien plaatsen beschikbaar zijn. 
 b. Na ontvangst van uw reserveringsaanvraag sturen wij u een bevestiging. Deze is voorwaardelijk totdat de 
 vooruitbetaling is ontvangen. De vooruitbetaling bedraagt 50% van de totale kosten, te betalen 14 dagen na ontvangst van de bevestiging. Het 
restant dient 4 weken voor aankomst betaald te zijn.  
Voor seizoenplaatsen geldt dat de reservering voorwaardelijk is totdat de aanbetaling van € 200,00 is ontvangen. 
c. Als een alleenreizende minderjarige vanaf 16 jaar reserveert (dit kan alleen voor het jongerenterrein), moet een der ouders of de voogd 
medeondertekenen. 
2. Aankomst en vertrek  
a. U dient zich bij aankomst eerst op de receptie te melden, waarbij de bevestiging moet worden overhandigd, tenzij u vooraf via mail de aan- en 
meldingen heeft gedaan volgens de daarvoor geldende procedure. 
b. Uw plaats moet op de dag van vertrek schoon worden achtergelaten. 
3. Reserveringskosten en kampgeld 
a. Voor het reserveren van een plaats zijn de in de tarievenlijst vermelde kosten verschuldigd. 
b. Latere aankomst of vroegtijdig vertrek heeft geen restitutie van kampgeld tot gevolg. 
c. U dient het kampgeld te allen tijde, dus ook bij verlenging, vooruit te betalen. Bij te late betaling worden u per keer administratiekosten in 
rekening gebracht zoals vermeld op de tarievenlijst. 
d. Bij telefonisch wijzigen van de bestaande reservering bent u de in de tarievenlijst vermelde kosten verschuldigd. 
4. Annulering 
a. Indien u de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert bent u een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd. De schadeloosstelling 
bedraagt: 
- bij annulering tot 3 maanden voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen prijs; 
- bij annulering tot 2 maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs; 
- bij annulering tot 1 maand voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs; 
- bij annulering binnen 1 maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs; 
- bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs; 
b. Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te sluiten. 

http://www.stortemelk.nl


5. Waarborgsom 
a. Boven het kampgeld wordt een waarborgsom voor het tentlabel berekend, zoals vermeld op de tarievenlijst. 
b. Restitutie van deze waarborgsom vindt plaats bij vertrek van de laatste persoon uit het gezelschap, uitsluitend bij inlevering van het tentlabel op 
de dag van vertrek. Wordt het label na de vertrekdag ingeleverd of buiten openingstijden van de receptie dan worden administratiekosten in 
rekening gebracht. 
c. Restitutie van de waarborgsom en het kampgeld zal niet plaatsvinden bij verwijderen van het kampeerterrein door de beheerder of bij het 
veroorzaken van schade. 
6. Overige voorwaarden 
Op al onze leveringen en diensten zijn deze reserveringsvoorwaarden, de kampreglementen en de RECRON voorwaarden toeristische plaatsen 
of seizoenplaatsen van toepassing.


