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Verkoop van uw caravan zonder behoud van plaats.














Bij verkoop van uw caravan zal de (kampeer)overeenkomst automatisch als beëindigd worden
aangemerkt, overdracht van staangelden en/of andere rechten is niet mogelijk.
De verkoper stelt de camping van het voornemen tot verkoop van het kampeermiddel in kennis.
Het is de verkoper niet toegestaan om zonder toestemming van Verkrema b.v. de naam en adresgegevens
van de camping te vermelden of te gebruiken.
Op het kampeermiddel mogen geen publicaties worden aangebracht waaruit blijkt dat deze in de
verkoop staat of is gezet.
Het is wel mogelijk om de caravan aan te melden voor vermelding op de website van de camping, aan deze
vermelding/opname kunnen aanvullende voorwaarden en kosten verbonden zijn.
Het is de nieuwe eigenaar niet toegestaan om zonder overeenkomst te verblijven op de camping.
Werkzaamheden welke nodig zijn om te komen tot verwijdering van de caravan kunnen of mogen niet
uitgevoerd worden tijdens de periode van vakantie en feestdagen, zie hiervoor onze “Huisregels”.
De verkoper heeft de plicht om de nieuwe eigenaar hierover te informeren.
Vóór het verwijderen van het kampeerobject dient de kampeerplaats, schoon en glad
opgeleverd te worden, eventuele aangebrachte bouwwerken, beplanting en voorzieningen op, onder en in
de grond dienen ook verwijdert te worden/zijn.
Indien het kampeerobject eerder zal worden verwijderd dan de kampeerplaats is opgeruimd,
zal een borgsom worden gesteld welke in overeenstemming is met de geschatte kosten voor het
uitvoeren van deze werkzaamheden en het opruimen/afvoeren hiervan.
Bij verkoop lopende de huidige kampeerovereenkomst is restitutie van staangeld(en) niet van toepassing.

Verkoop van uw caravan met behoud van plaats.
Standaard is het niet mogelijk om caravans met behoud van plaats te verkopen!!
Van deze regel kan slechts worden afgeweken met uitdrukkelijke toestemming van de
ondernemer, hieraan zijn dan altijd minimaal de volgende voorwaarden verbonden;









Caravans jonger dan 10 jaar kunnen als regel worden verkocht, mits deze in goede en originele staat zijn.
Aluminium stacaravans tussen de 10 en 15 jaar kunnen als regel, mits deze ook in goede en originele staat
zijn nog één keer met plaats worden verkocht.
Houten/kunststof caravans tussen de 15 en 25 jaar kunnen als regel, mits de staat van onderhoud goed
is, nog één keer met plaats worden verkocht.
Voor de verkoop dient een keuring te worden uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij waarin de
de staat van onderhoud en gebreken zijn omschreven.
Minimale waarde / verkoopprijs bedraagt meer dan € 3500,00.
De nieuwe eigenaar moet naar het oordeel van de ondernemer passen op het kampeerbedrijf, hierbij zal
worden uitgegaan van de huidige bezetting van het kampeerterrein.
Na verkoop zal de huidige kampeerovereenkomst worden beëindigd, het aangaan van een nieuwe kampeerovereenkomst met de nieuwe eigenaar zal deel uit maken van de verkoopovereenkomst.
Indien restitutie van staangelden van toepassing zijn, zijn hier administratiekosten op van toepassing.

Deze verkoopvoorwaarden zijn een aanvulling op de huidige Recron-voorwaarden,
welke van toepassing zijn op al onze kampeerovereenkomsten.
U kunt ons verzoeken deze (nogmaals) aan u toe te sturen.
(downloaden op onze website is ook mogelijk)
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