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Parkreglement Recreatiepark de Luwe Stek
Reglement voor gebruik en inrichting van jaar/seizoen plaatsen 2022
Op al onze overeenkomsten zijn, behalve de Recron Voorwaarden Vaste Plaatsen 2016, ook van
toepassing het Reglement van Recreatiepark de Luwe Stek
Dit reglement is samen met onze privacyverklaring ook te vinden op onze website www.luwestek.nl.
Definities:
Gezin: ouder(s) met eigen ongehuwde, niet samenwonende, thuiswonende kinderen.
Recreant/parkgast: degene die met Recreatiepark de Luwe Stek een overeenkomst huren van een
jaarplaats is aangegaan.
Recreatiepark de Luwe Stek: vertegenwoordigd door Lars & Jorine Haver (directie) en degene
waarmee de recreant/parkgast een overeenkomst is aangegaan voor het huren van een jaarplaats.

1.

Gebruik standplaats

Verhuur van jaarplaatsen geschiedt strikt persoonlijk aan een gezin.
(Recron Voorwaarden Vaste Plaatsen 2016, art. 2 lid 1 ).
De huurovereenkomst wordt telkens voor de periode van 1 (één) jaar aangegaan met stilzwijgende
verlenging, onder de dan geldende voorwaarden. Bij tussentijdse opzegging heeft u (behoudens een
enkele uitzondering geen recht op restitutie) (Recron Voorwaarden Vaste Plaatsen 2016 art.11).
Bij reservering/verlenging van een contract vragen wij u ons een kopie van een geldig
legitimatiebewijs van de hoofdhuurder en van alle personen ouder dan, op dat moment 16 jaar, te
overhandigen indien er wijzigingen zijn opgetreden ten opzichte van de huidige situatie.
Bij aanvang van de overeenkomst wordt er een borgsom in rekening gebracht van € 750,00. Dit ter
nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit het parkreglement en de Recron voorwaarden.
De borgsom wordt bij beëindiging van de overeenkomst, als aan alle voorwaarden vanuit het
parkreglement is voldaan, onder aftrek van eventuele openstaande posten, teruggestort of
verrekend.
Het is niet toegestaan zich in het bevolkingsregister van de Gemeente Schagen te laten inschrijven op
het adres van Recreatiepark de Luwe Stek waarop de huurovereenkomst betrekking heeft, of op het
adres van het Recreatiepark. Bij twijfel behoudt Recreatiepark de Luwe Stek zich het recht voor om
te vragen naar een uittreksel uit het bevolkingsregister om e.e.a. aan te tonen.
De caravan is uitsluitend bestemd voor recreatief gebruik door de eigenaar en zijn gezin. Verblijf met
het doel wonen is verboden (Recron Voorwaarden Vaste Plaatsen 2016, art. 2 lid 1). Ook inschrijven
op een ander adres en in de praktijk wonen op Recreatiepark de Luwe Stek is niet toegestaan of
welke andere creatieve constructie dan ook. Bij twijfel moet een recreant kunnen aantonen in het
bezit te zijn van een eigen woning, hetzij koop of huur. Een recent uittreksel van het
bevolkingsregister moet verder onderbouwen dat hij/zij ingeschreven staat op het adres van de
eigen woning. Bij constatering van bewoning op Recreatiepark de Luwe stek behouden wij ons het
recht voor om de huurovereenkomst aan het einde van het lopende jaar te beëindigen.
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2.

Energie & water

Iedere kavel is voorzien van een water- en elektrameter. Deze hoeft niet fysiek op de kavel te
liggen, veelal loopt er vanaf de waterput of elektrakast een leiding/kabel naar de kavel. De
waterputten of elektrakasten zijn eigendom van het recreatiepark.
A: De elektrische installatie van uw verblijfsaccommodatie moet voldoen aan het gestelde in het
normblad NEN 1010 en aan de wettelijk voorgeschreven voorschriften (o.a. van het nutsbedrijf). De
gelijktijdige maximale afname van elektra is circa 2000 tot 3000 Watt. U heeft de beschikking over
10-16 Ampère.
Water dient volgens de wettelijk voorgeschreven normen aangesloten te worden. U dient zelf
maatregelen te nemen tegen het eventueel bevriezen van leidingen. Recreatiepark de Luwe Stek
levert het water tot de meter, na de meter is voor verantwoording van de huurder. Advies is om in
de winterperiode het water af te sluiten en uw leidingen leeg te blazen, indien u uw stacaravan niet
gebruikt. Afsluiten van de hoofdwaterkraan (waterput) gaat altijd in overleg met Recratiepark de
Luwe Stek.
In de winterperiode bij extreem vorstgevaar, kan het waterleidingnet voor bepaalde of onbepaalde
tijd worden afgesloten.
Jaarlijks worden in het najaar de standen van het water en de elektra opgenomen en ontvangt u de
afrekening van het energieverbruik. Prijswijzigingen/verhogingen/aanpassingen opgelegd door de
energieleverende instanties zullen worden doorberekend aan de huurder van de standplaats. Bij een
bijzonder hoog verbruik houdt Recreatiepark de Luwe Stek zich het recht voor tussentijdse
afrekeningen te sturen of voorschotten te innen (voorjaar).
B: Bij elke caravan mag de kampeerder 2 flessen van 12,5 liter butaan of 2 flessen van 10,5 liter
propaan of 1 cilinder van 35 liter propaan plaatsen. Een grotere hoeveelheid of LPG installaties zijn
niet toegestaan. Voor gasflessen mogen geen hokjes worden geplaatst, gasfles mag in houder, of met
beugel tegen de caravan worden geplaatst. Onderkant houder moet open zijn. De gasslang mag niet
ouder zijn dan wettelijk toegestaan. Een gasflesseninstallatie moet voldoen aan het bepaalde in het
normblad NEN 3324 en goedkeuring stoomwezen. Een gasfles moet zijn voorzien van een door de
Dienst voor het Stoomwezen erkend geldig keurmerk. De afsluiter dient van een goedgekeurd type te
zijn.
C: Olietanks zijn niet toegestaan.
D: Iedere hoofdhuurder is persoonlijk aansprakelijk voor veilige aansluitingen van de
nutsvoorzieningen. Aansluitingen dienen door een erkende instantie gekeurd te zijn.
E. Aardgas aansluiting is op bepaalde percelen aanwezig. Het gasnetwerk en de meters zijn eigendom
van het nutsbedrijf. Nieuwe aansluitingen zijn niet mogelijk volgens de Wet Voortgang
Energietransitie (VEt). De aardgas aansluiting dient te voldoen aan de wettelijke voorschriften welke
mede gesteld zijn door het nutsbedrijf. U bent verplicht een contract met een energieleverancier af
te sluiten.
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F. Om de twee jaar (elke drie jaar) vind er een verplichte NEN keuring plaats van uw stacaravan.
Hierbij worden uw elektra- en gasaansluitingen gecontroleerd volgens NEN 3140 en 3324 door een
bevoegde installateur. Gebreken dienen hersteld te worden. Een kopie van het keuringsrapport
wordt overhandigd aan het recreatiepark. Kosten van deze NEN keuring zijn voor de recreant.

3. Huisdieren
A: 1 huisdier (hond of kat) per standplaats is toegestaan.
B: Huisdieren dienen te allen tijde te zijn aangelijnd.
C: Loslopende huisdieren worden door Recreatiepark de Luwe Stek van haar terrein verwijderd.
D: Huisdieren van bezoekers en/of logés worden niet toegelaten.
E: Bij overtreding en/of overlast kan Recreatiepark de Luwe Stek het huisdier niet meer toelaten.
F: U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw huisdier.
G: u dient de uitwerpselen van uw huisdier zelf op te ruimen.
I: Huisdieren kunnen vrij rondlopen op het losloopveldje achter op het terrein.

4. Verkeer
Op het recreatiepark zijn automobilisten te gast.
A: Op het terrein van Recreatiepark De Luwe Stek is een maximum snelheid van 5 km per uur op
wegen.
B: Voetpaden zijn uitsluitend bedoeld voor voetgangers. Fietsen, of andere kleine voertuigen dienen
aan de hand worden meegenomen met de eventuele motoren uit.
C: Op het park is het niet toegestaan met voertuigen op of over het gras te rijden op te parkeren.
D: Parkeren mag uitsluitend op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen. De ruimte die het
vervoersmiddel mag innemen betreft de afmetingen van een doorsnee parkeervak. Parkeren op of
langs de wegen is niet toegestaan. Dit geldt ook voor parkeren op het gras- en groenstroken.
Aanhangers, trailers, boten, etc. zijn alleen toegestaan voor laden en lossen en mogen niet blijven
staan. Er is ruimte voor maximaal één auto per gehuurde plek op de parkeerhavens binnen de
slagboom. Een tweede auto of bezoekers dienen op de algemene parkeerplaatsen te parkeren.
E: Indien van toepassing heeft u per gehuurde kavel recht op één slagboompas. Deze pas is enkel
bedoeld voor de huurder van de kavel. Bij misbruik van het gebruik van deze pas, in welk opzicht dan
ook, zal dit tot gevolg kunnen hebben dat de pas voor een periode geblokkeerd wordt.
F: Leveranciers die bij uw plaats goederen komen afleveren of werkzaamheden komen verrichten
dienen door u zelf opgevangen te worden. Als recreant bent u er mede verantwoordelijk voor dat zij
ook de regels van het park naleven. Vrachtverkeer is zonder toestemming van Recreatiepark de Luwe
Stek niet toegestaan op de terreinen van Recreatiepark de Luwe Stek. Dubbelassers worden niet
toegelaten (max. laadvermogen 10 ton).
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G: Indien de toestand van de terreinen van De Luwe Stek slecht is, door bijvoorbeeld uitzonderlijk
veel neerslag, behoudt Recreatiepark De Luwe Stek zich het recht voor om gemotoriseerd verkeer op
de terreinen voor bepaalde of onbepaalde tijd te verbieden.

5. Afval
A: Voor het verwerken van het afval door recreatief gebruik zijn ondergrondse containers geplaatst.
Alleen huishoudelijk huisvuil mag worden gedeponeerd in gesloten huisvuil zakken.
B: Glas moet in de glascontainer, papier in de papiercontainer worden gedeponeerd, het papier dient
klein gemaakt te worden.
C: Het deponeren van tuinafval (GFT) kan in de ondergrondse container bij de hoofdingang of op het
groendepot achter op het park. Bij grote hoeveelheden groenafval kunnen wij u ondersteunen met
het afvoeren ervan naar het groendepot.
D: Indien ander vuil dan huisvuil, bijvoorbeeld grof vuil of chemisch afval, in de containers wordt
gedeponeerd, wordt dit gezien als een milieuovertreding. Bij een milieuovertreding zijn wij
genoodzaakt dit te melden bij een bevoegde instantie. Indien er toch grof vuil in de containers wordt
gedeponeerd, dan zal een volledige containerlediging in rekening worden gebracht.
E: U kunt grofvuil bij voorkeur zelf afvoeren. Ook kunt u het bij Recreatiepark de Luwe Stek inleveren.
Hier staat een kleine vergoeding tegenover afhankelijk van het type en hoeveelheid afval.

6. Gebruik door derden, loges en bezoekers
A: Het ter beschikking stellen, voor recreatief gebruik, van de caravan aan derden
is niet toegestaan, mits schriftelijke toestemming van Recreatiepark de Luwe Stek. Derden zoals
hiervoor beschreven dienen ook bekend te zijn met het parkreglement van Recreatiepark de Luwe
Stek.
B: Het inschrijven van logés kan alleen geschieden door of in het bijzijn van de hoofdhuurder van de
betreffende standplaats.
C: Het (bedrijfsmatig) doorverhuren/onderverhuur van caravans/chalets op de jaarplaatsen is niet
toegestaan.
D: Bezoekers parkeren hun auto op het daarvoor bestemde parkeerterrein voor de hoofdingang of
de parkeerplaats voor de slagboom. Huisdieren van loges en bezoekers worden niet toegelaten.
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7. Betalingen en betalingsvoorwaarden
De volgende kosten worden jaarlijks in rekening gebracht:
• Jaarplaats (inclusief rioolheffing en vuilafvoer). De jaarplaats dient voor aanvang van het
desbetreffende huurjaar (1 Januari) betaald te zijn.
• Water en elektra, afhankelijk van verbruik, ontvangt u in september/oktober een factuur.
Grootverbruikers ontvangen ook in het voorjaar een factuur.
• Forensenbelasting. Indien u niet woonachtig bent in de gemeente Schagen bent u
forensenbelasting verschuldigd. Recreatiepark de Luwe Stek deelt uw adresgegevens met de
gemeente Schagen, zodat u persoonlijk deze aanslag ontvangt. Meer informatie
https://schagen.mozard.nl/mozard/!suite86.scherm0325?mPag=425 .

8. Standplaats
A: Iedere plaats wordt via een Inrichtingsovereenkomst, middels beschrijving, foto's en tekeningen
vastgelegd. De inrichting van een plaats dient te voldoen aan de huidige regels. Kavel mag voor
maximaal 70 m2 bebouwd worden, hierbij wordt uitgegaan van het grond- en dakoppervlak.
B: Plaatsing van een schuurtje met een afmeting van 8 m2 (grond- en dakoppervlak) is toegestaan
mits vooraf hiervoor een schriftelijke toestemming is verkregen van Recreatiepark de Luwe Stek.
Omschrijving van materiaal en afmetingen zijn op te vragen bij de Recreatiepark de Luwe Stek. Het
schuurtje dient op de achterzijde van de kavel te worden geplaatst.
C: Verbouwingen, wijzigingen en of verbeteringen van het kampeermiddel of de standplaats zijn
onder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Recreatiepark de Luwe Stek absoluut
verboden. Alleen schriftelijke bouwaanvragen, vergezeld van een tekening/schets met afmetingen en
een overzicht van de te gebruiken materialen, worden in behandeling genomen. Formulieren voor
een bouwaanvraag zijn bij de beheerder verkrijgbaar. Bij akkoordbevinding ontvangt u een
schriftelijke toestemming/vergunning. Deze vergunning is niet onherroepelijk. Na realisatie van de
verbouwing / wijziging vindt er een eindcontrole plaats.
D: Een verleende toestemming tot aanpassing /verbouwing is geldig tot maximaal 3 werkbare
maanden na datum ondertekening goedkeuring.
E: Aanpassingswerkzaamheden aan caravan of standplaats die goedgekeurd zijn door Recreatiepark
de Luwe Stek zijn niet toegestaan in de maanden juli en augustus, tijdens de mei vakantie en op
feestdagen in de periode april-augustus. Overige kluswerkzaamheden die geluidshinder geven zijn
ook in de hiervoor genoemde perioden niet toegestaan.
F: Aan- en bijbouwsels zijn niet toegestaan.
G: Vijvers zijn niet toegestaan.
H: Een tweede kampeermiddel, tent, caravan/vouwwagen op de plaats is niet toegestaan. Een
partytent is toegestaan in de periode van 01 april tot 01 november (max. afmeting 4x4 meter). 1
klein tentje mag! Maximaal 5m2 en 1,50 hoog. Tv-schotels en antennes zijn niet toegestaan.
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I: Auto’s, aanhangwagens, boten, trailers, losliggende materialen e.d. mogen niet op de standplaats
aanwezig zijn Recreatiepark de Luwe Stek is gerechtigd om, na een schriftelijke waarschuwing, deze
op kosten van de huurder van de standplaats te laten verwijderen.
J: De standplaats dient te zijn aangelegd als tuin. Deze dient te worden bijgehouden. Maximaal 50%
van de kavel mag betegeld worden. Het overige deel dient vrij te zijn of begroeid met beplanting. Het
aanbrengen van betonvloeren is verboden.
K: Beregenen c.q. besproeien van de tuin is slechts in geringe mate toegestaan in de avonduren. Bij
aanhoudende droogte en/of wegvallende waterdruk zijn wij genoodzaakt om een sproeiverbod op te
leggen.
L: Voor het behoud van de natuur, uw en onze eigendommen, verzoeken wij u zeer dringend
voorzichtig om te gaan met de barbecue. Open vuren, zoals vuurkorven en/of tuinkachels zijn ten
strengste verboden.
M: Veranderingen aan of het wegbreken van erfafscheidingen en/of beplanting is niet toegestaan.
Snoeien of kappen van struiken, bomen of beplantingen mag enkel door of in opdracht van
Recreatiepark de Luwe Stek geschieden. De plantstrook plantsoenen maken geen deel uit van de
standplaats en mogen dan ook als zodanig niet gebruikt worden. Afzetting van de standplaats is
alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijk toestemming door middel van beplanting. Bij het
aanplanten van afzettingen dient rekening gehouden te worden met plaats en hoogte van de
afzetting. De afzetting mag geen belemmering zijn voor het uitzicht en mag de verkeersveiligheid op
het terrein niet in gevaar brengen. Recreatiepark De Luwe Stek behoudt zich het recht voor erf
afscheidingen te verwijderen/snoeien indien hier aanleiding toe is.
N: Voor iedere plaatsing van een luifel of bij/aanbouw is schriftelijke goedkeuring vereist van de
Recreatiepark de Luwe Stek.
O: Het drogen van was mag alleen plaatsvinden op een droogrek of droogmolen. Het is niet
toegestaan lijnen aan te brengen tussen of in combinatie met bomen en/of begroeiingen.
P: Kleinschalige speeltoestellen (bv. schommel) mogen op het eigen perceel geplaatst worden.
Speeltoestellen met een meer permanent karakter mogen niet geplaatst worden zonder vooraf
verkregen schriftelijke toestemming. Recreatiepark de Luwe Stek aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid in geval van calamiteiten veroorzaakt aan of door personen of speeltoestellen.
Q: Het vooraanzicht van de kavel dient een open karakter te hebben. Bij voorkeur heeft het
vooraanzicht een groene uitstraling d.m.v. beplanting. Tuinhekjes met poort mogen niet hoger dan
100 cm. Kavels worden aan de zij- en achterkant afgescheiden door middel van (groenblijvende)
hagen. Onder een haag of heg verstaan wordt een dichte rij struiken verstaan. Niet op elke jaarplaats
is er de ruimte om een haag te plaatsen. In dat geval is een gaashek, van maximaal 180 cm hoog)
begroeid met klimplanten een alternatief. Dit laatste wordt in overleg met de Luwe Stek besloten.
R: De brandweer stelt wettelijke eisen aan de ruimte tussen stacaravans. Veel kavels hebben ook
aan de achterzijde een zogenoemde brandgang. Deze dient vrij te blijven van objecten van de
recreant.
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S: Er is nog geen duidelijk beleid betreft het toepassen van zonnepanelen. Indien er een wens is voor
het gebruik ervan gaat dit in overleg met Recreatiepark de Luwe Stek.
T: De huurder van de standplaats verklaart bekend te zijn met de staat waarin het perceel bij
aangaan van de standplaatsovereenkomst zich bevindt en dit als zodanig te hebben aanvaard. De
huurder van de standplaats verbindt zich de standplaats bij beëindiging middels schriftelijke
opzegging conform Recron Voorwaarden Vaste plaatsen 2016, art. 15 lid 1, geheel leeg , verzorgd
en opgeruimd op te leveren, zonder achterlating van bestrating, metselwerken of tuinhuisjes en alle
leidingen terug te graven tot aan de perceelgrens. Tevens is de huurder van de standplaats gehouden
om gedurende de huurperiode, het perceel inclusief de daarop aanwezige opstallen, in goede staat
te houden.( Recron Voorwaarden Vaste plaatsen 2016 art. 17, lid 2 en 3 ).

9. Staat chalet/caravan
Voor chalets/stacaravans ouder dan 20 jaar heeft recreatiepark de Luwe Stek de mogelijkheid deze
chalet/stacaravan af te keuren. Het object dient niet langer op Recreatiepark de Luwe Stek te staan.
Dit zal in overleg geschieden met de eigenaar van de chalet/stacaravan.

10. Park
A: Op een aantal plaatsen op het park staan camera’s opgesteld. Er is cameratoezicht bij de
slagboom, afvalcontainers en de parkeerplaats bij de slagboom. Bij beide ingangen van het park
wordt u via een bord op de hoogte gesteld van het cameratoezicht. Wat dit voor uw
persoonsgegevens betekend, wordt omschreven in onze Privacyverklaring.
B: Recreatiepark de Luwe Stek is geen postadres m.u.v. parkgasten met een persoonlijke
gedoogvergunning en een eigen brievenbus. Incidentele brievenpost wordt in de postvakjes gelegd.
Deze bevindt zich in de wasruimte aan het horecagebouw. Pakketten worden niet aangenomen door
het recreatiepark m.u.v. medische hulpmiddelen (in overleg).
C: Ruimte voor langdurige stalling van een boot/trailer op parkeerplaatsen van het park is niet
mogelijk (zie ook 4a). Een boot/trailer mag wel, in overleg met Recreatiepark de Luwe Stek, gestald
worden naast het groendepot. Het aanleggen van boten aan de kade tijdens het recreatieseizoen is
mogelijk in de aangewezen plekken. Het overige deel van de kade wordt vrij gehouden voor recreatie
en voor het aanleggen van passanten.
D: tijdelijke stalling van te leveren goederen gaat in overleg met Recreatiepark de Luwe Stek.
E: In verband met brandveiligheid is het afsteken van vuurwerk op het park verboden.

11. Beëindigen van een jaarplaats & Eigendomsoverdracht (Recron voorwaarden, art 9)
Indien u als recreant besluit te stoppen met het huren van een jaarplaats op recreatiepark de Luwe
Stek, dient u twee maanden van te voren hier schriftelijk kennis van te geven. Gezamenlijk worden er
afspraken gemaakt hoe de kavel wordt achtergelaten door de recreant.
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Indien Recreatiepark de Luwe Stek goedkeuring geeft, mag u uw caravan/chalet met behoud van de
standplaats verkopen.
A: Verkoop of eigendomsoverdracht van de stacaravan met behoud van de standplaats is niet
mogelijk zonder schriftelijke toestemming van Recreatiepark de Luwe Stek. Recreatiepark de Luwe
Stek zal bepalen of er wordt ingestemd met de verkoop. In de overweging hiervoor worden de
volgende zaken meegenomen:
▪ Staat en onderhoud van chalet/caravan
▪ Verrijdbaarheid
▪ Leeftijd chalet/caravan
▪ Parkkarakter
Indien u een goedkeuring verkrijgt, kunt u de stacaravan zelf verkopen of via een makelaar. De
kosten van de verkoop zijn voor uw eigen rekening. U dient met de volgende zaken rekening te
houden.
•
•
•
•

Het jaargeld van de standplaats dient vooraf voldaan te zijn.
Het te koop bord dient aan de binnenzijde van het voorraam te worden bevestigd.
Een kandidaat koper heeft voorafgaand aan een koop een kennismakingsgesprek met een
gesprek met Recreatiepark de Luwe stek.
Indien de kandidaat koper voldoet aan alle gestelde voorwaarden van recreatiepark de Luwe
Stek kan een koop officieel worden. Recreatiepark de Luwe stek geeft dit schriftelijk door aan
de verkopende partij.

Recreatiepark de Luwe Stek behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen
kandidaat-kopers te weigeren.
De uiteindelijke overschrijving geschiedt uitsluitend op afspraak. Voor of tijdens de overschrijving
dient de totale huursom en de energienota voldaan te zijn! Verkoper dient bij de overschrijving de
in bezit zijnde sleutels (slagboom en vuilniscontainers) in te leveren.

12. Gedragsregels en voorwaarden
A: Naast dit reglement zijn de RECRON Voorwaarden Vaste Standplaatsen 2016 van toepassing.
B: In zaken / situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist Recreatiepark de Luwe Stek, mits
niet strijdig met wettelijke bepalingen en gemeentelijke verordeningen.
C: Voor alle vragen dient u zich te melden bij Recreatiepark de Luwe Stek.
D: Hoofdhuurder van de standplaats is aansprakelijk voor het naleven van de regels op Recreatiepark
de Luwe Stek, hierbij inbegrepen alle personen die op zijn standplaats verblijven.
E: Het is niet toegestaan minderjarige verblijfsgasten zonder toezicht van een meerderjarige in de
caravan te laten verblijven.
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F: Het is niet toegestaan op te terreinen van Recreatiepark de Luwe Stek artikelen te verkopen of te
colporteren voor wat dan ook.
G: Het gebruik of het bij zich hebben van zowel soft- als harddrugs is ten strengste verboden en leidt
tot directe en definitieve ontzegging van de toegang tot onze terreinen.
H: Het is niet toegestaan om op de terreinen van Recreatiepark de Luwe Stek aankondigingen van
welke aard dan ook aan te brengen (affiches e.d.).
I: Strafbare feiten: Als gasten van Recreatiepark de Luwe Stek met aantoonbare opzet schade en/of
letsel aanbrengen aan eigendommen van Recreatiepark de Luwe Stek, derden of personen of
aantoonbare andere strafbare feiten plegen die schade toebrengen in materiele of immateriële zin
aan eigendommen van De Luwe Stek of derden of personen, kan een directe ontzegging worden
opgelegd. Te allen tijde zal een proces verbaal worden opgemaakt door daartoe bevoegde
functionarissen.
J: Tweejaarlijks wordt er, op aangeven van Recreatiepark de Luwe Stek, een veiligheidskeuring
uitgevoerd, welke verplicht is voor alle plaatsen. De recreant is verplicht toegang te verschaffen tot
het kampeermiddel voor uitvoering van de keuring. Hierop is van toepassing
Recron voorwaarden vaste plaatsen 2016 , art 14 lid 2.
Hiermee komen alle voorgaande reglementen voor gebruik en inrichting van jaarplaatsen op
Recreatiepark de Luwe Stek te vervallen.
Recreatiepark de Luwe Stek behoudt zich het recht voor om van dit parkreglement af te wijken
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