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1	 	Dit reglement seizoenplaatsen is een aanvulling op het 
kampeer reglement kampeerterrein Stortemelk. Beiden maken 
deel uit van de overeenkomst seizoenplaatsen.

2  Een seizoenplaatsovereenkomst heeft betrekking op één tent 
van maximaal 30 m2. Bij deze tent mag maximaal:

 a.  één bijzettent tot 6 m2

 b.  óf één bijzettent van 6 m2 tot 10 m2

 c.  óf één aanhanger geplaatst worden
 tegen het speciale in de tarievenfolder vermelde tarief.
 Een tent groter dan 10 m2 is nooit een bijzettent.
  Indien er geen bijzettent-arrangement is geboekt, maar de 

seizoenplaatshouder of zijn gasten wel voor een bepaalde tijd 
een tent( je) bij de seizoenplaats wil boeken, dan is dit géén 
bijzettent als bedoeld in de tarievenlijst. Voor deze tent én de bij 
de tent behorende personen gelden dan de regels en tarieven 
van het normale kamperen en wordt het normale tenttarief  
en persoonstarief berekend.

3  Een seizoenplaatsovereenkomst geldt voor maximaal 6 personen.

4 Per adres wordt één seizoenplaats uitgegeven.

5  De houder van de seizoenplaats is verplicht om in de periode juli/
augustus zelf minimaal 14 dagen aaneengesloten gebruik te maken 
van de eigen seizoenplaats. De houder van een volledige of 
midseizoenplaats is tevens verplicht buiten de maanden juli en 
augustus nog 7 dagen gebruik te maken van de eigen seizoenplaats.

6  Onder bijzettent verstaan wij een tent tot maximaal 6 m2 (klein) 
of van 6 m2 tot 10 m2 (groot) die dient voor het geven van 
slaapruimte, behorend bij de seizoenplaats, waarbij het 
maximaal aanwezige personen van beide tenten samen niet 
meer dan zes mag zijn en die niet verder dan 5 meter van de 
hooftent staat en derhalve altijd in hetzelfde vak dient te staan.

  Indien de bijzettent is voorzien van een zelfstandige kookgelegen- 
heid 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.

7  Van een bijzettent is alleen dan sprake wanneer de hoofdtent 
eveneens voor overnachtingen benut wordt. 

8  Op last van personeel van Stortemelk dienen fout geplaatste 
bijzettenten (dit ter beoordeling van Stortemelk) verplaatst c.q. 
verwijderd te worden door de houder van de seizoenplaats.

9  Voor de seizoenplaats wordt op de dag van aankomst een 
seizoenplaats label verstrekt. Hiervoor dient een borgsom te 
worden betaald, die bij inlevering gerestitueerd wordt. Het label 
dient het hele seizoen duidelijk zichtbaar aan de tent te hangen. 
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Op de dag van vertrek moet dit label weer bij de receptie ingeleverd 
worden.

10  Voor de bijzettent wordt ook een label verstrekt. Hiervoor gelden 
dezelfde regels als voor de hoofdtent.

11  Op het moment dat u of uw gasten gebruik maken van de 
seizoenplaats dient u zich of uw gasten aan- en af te melden 
volgens de geldende aan- en afmeldprocedure. Wij verzoeken u 
vriendelijk doch dringend zich aan deze regel te houden. Het is 
voor ons erg belangrijk te weten wie zich op het kampeerterrein 
bevinden. 
Op het moment dat de seizoenplaatshouder zich de eerste keer 
aanmeldt wordt een aanwezigheidslabel verstrekt. Hiervoor is  
een borgsom verschuldigd die bij inlevering van het label 
gerestitueerd wordt. Het label moet tijdens het verblijf duidelijk 
zichtbaar aan de voorzijde van de tent opgehangen zijn. Aan 
gasten van een seizoenplaatsarrangement wordt een papieren 
aanwezigheidslabel verstrekt.

12  Onderverhuur van een seizoenplaats is uitsluitend toegestaan 
indien de hoofdtent en een eventueel daarbij behorende bijzettent 
en de inrichting daarvan in afdoende mate voldoen aan de 
kwaliteitseisen die een onderhuurder redelijkerwijs daaraan kan 
stellen. Voldoet het verblijf niet aan bovenstaande dan zal de 
aanvraag voor een vaste of vrije seizoenplaatsarrangement voor 
een nieuw seizoen niet gehonoreerd worden.

13  Zelfstandig kamperen op een seizoenplaats door jongeren tot 21 jaar 
zonder de aanwezigheid van de hoofdhuurder is niet toegestaan.

14  Indien u een seizoensarrangement wilt wijzigen in een ander 
seizoens arrangement dan dient u dit te doen voordat de eind- 
datum van het huidige arrangement is afgelopen. Na het verstrijken 
van de einddatum van het arrangement is dit niet meer mogelijk 
en zullen automatisch de Kort Kamperen Tarieven in rekening 
worden gebracht. Achteraf omzetten is dus niet mogelijk.

15  Indien geen gebruik wordt gemaakt van het seizoensarrangment, 
zoals omschreven in dit reglement en tarievenfolder, dan gelden 
de regels voor Kort Kamperen.

16  Het doorverhuren van uw standplaats is niet toegestaan. Als u  
uw seizoenplaats voortijdig verlaat en tevens uw tent heeft 
weggehaald, vervalt deze plaats aan Stortemelk. U kunt deze 
plaats niet zelf door- en/of onderverhuren. Uw tentlabel mag 
hiervoor niet worden gebruikt.

17  In situaties waarin dit reglement niet voorziet beslist de directie 
van kampeerterrein Stortemelk. 
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