
 

  
 

   
 

Voorwaarden Jaarplaats 2019 Algemeen 
Onderstaande bijzondere voorwaarden zijn op alle 
arrangementen van toepassing, evenals de Recron-
voorwaarden vaste plaatsen.  
 
Gebruik 
Tijdens de periode, zoals vermeld op de overeenkomst, 
mag u op de overeengekomen standplaats verblijven. 
Het gebruik is toegestaan aan de hoofdbewoner, 
partner en thuiswonende kinderen (t/m 25 jaar). 
 
Gebruik door derden 
Niet-thuiswonende kinderen, kleinkinderen, overige 
familieleden, vrienden en bekenden die van uw 
jaarplaats gebruikmaken, dienen zich dus apart in te 
schrijven als logé. Zij betalen zelf per persoon en per 
huisdier het verschuldigde dagtarief. Indien er vaker 
gebruik gemaakt wordt door de dezelfde personen van 
het arrangement, kan het voordeliger zijn een 
logeerarrangement te boeken. Gezien het 
familiekarakter van de camping is gebruik door alléén 
jongeren niet toegestaan. 
 
Betaling 
Het bedrag voor de jaarplaats dient voldaan te zijn voor 
de aangegeven betalingstermijnen. Wanneer u de 
jaarplaats later dan op de begindatum betrekt, bent u 
het volledige bedrag verschuldigd. Bij het voortijdig 
weghalen van het kampeermiddel eindigt automatisch 
de overeenkomst. Niet benutte dagen vervallen en 
worden niet gecompenseerd of uitbetaald. Ze kunnen 
evenmin worden overgedragen aan anderen. De 
tarieven zijn gebaseerd op een gemiddeld aantal 
overnachtingen en niet op het maximum aantal. 
 
Honden & afrastering 
Het plaatsen van (semi-)permanente afscheidingen 
en/of afrasteringen is toegestaan, mits deze minimaal 
100 centimeter vanuit het hart van de beplanting staan. 
U dient er rekening mee te houden dat u er zelf bij moet 
kunnen om de beplantingsstrook onkruidvrij te houden. 
In de winterperiode dient deze afrastering volledig 
verwijderd en opgeborgen te zijn, inclusief de palen. 
Meer informatie over dit onderwerp en de 
gedragsregels vindt u in onze folder in de receptie. 
 
Auto 
U mag maximaal 2 auto’s op de eigen standplaats 
parkeren of op een extra, door u te reserveren, 
parkeerplaats. Het is niet toegestaan uw auto te 
parkeren op een andere standplaats. Strandcamping 
Groede dient van iedere auto een kopie te ontvangen 
van een geldig kentekenbewijs.  
 
 
 

 
Maaien en snoeien  
Onze jaarplaatsen zijn omgeven door beplanting. Het is 
niet toegestaan om deze beplanting zelf te snoeien. 
Mocht u hinder ondervinden van de beplanting kunt u dit 
doorgeven aan de receptie. De servicedienst komt 
vervolgens bij u langs om de situatie te bekijken en 
eventueel actie te ondernemen. Gedurende het seizoen 
dient u zelf de beplantingsstrook onkruidvrij te houden. 
Ook bent u verantwoordelijk voor het maaien van het 
gras. Het gemaaide gras deponeert u in de hiervoor 
bestemde groencontainer. Het is niet toegestaan dit in de 
beplantingsstrook achter te laten. Voor de aanblik van 
het terrein is het belangrijk dat u het gras regelmatig 
maait. 
 
Partytenten en vlaggen 
Wanneer er op uw standplaats voldoende ruimte is en 
het uitzicht van andere gasten niet belemmerd wordt, is 
het toegestaan een partytent te plaatsen. De maximaal 
toegestane afmetingen zijn 3 x 3 meter en mag niet 
voorbij het schelpenvak komen. De zijwanden dienen 
open te zijn. Bij afwezigheid van één of meerdere nachten 
en inde winterperiode dient de partytent volledig 
(inclusief frame) afgebroken te zijn. Het complete frame 
hoort dan in de caravan of het tuinhuis opgeborgen te 
worden. Het plaatsen van een tent of partytent op een 
vlonder of verhoogd terras is niet toegestaan tenzij 
vooraf schriftelijk overeengekomen. Fundering 
aanbrengen voor het bevestigen van de partytent is niet 
toegestaan. Dit geldt ook voor het aanbrengen van een 
verharding onder of rondom de partytent. Het afbakenen 
van uw plaats met meerdere windschermen is eveneens 
niet toegestaan. Reclame- of voetbalvlaggen zijn niet 
toegestaan. Landenvlaggen zijn alleen in miniformaat 
toegestaan en mogen niet boven de caravan uitsteken. 
 
Aankomst- en vertrekdag 
Jaarplaats-overeenkomsten zijn geldig van 1 januari 2019 
t/m 31 december 2019. De openingsperiode van 
Strandcamping Groede is donderdag 28 maart t/m 
zondag 27 oktober 2019. In de openingsperiode is alles 
op het terrein volledig in bedrijf.  
 
Stroomgebruik 
De stroom wordt regelmatig opgenomen en is terug te 
vinden via uw eigen account via 
http://mijn.strandcampinggroede.nl. Bij vragen of 
opmerkingen hierover vragen wij u zo spoedig mogelijk 
contact met ons op te nemen.  
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Gas- en televisienetwerk, internetaansluiting 
U kunt uw caravan aansluiten op het gas- of 
televisienetwerk en internet. Informeer 
hiervoor naar de mogelijkheden bij onze 
receptie.  

 
Winteropruiming 
Vanaf 3 november 2019 dient uw standplaats 
winterklaar te zijn. Dit betekent dat:  

- alle losse spullen binnen staan of meegenomen 
zijn. Denk ook  aan het frame van een partytent, 
trapjes, ladders, fietsen, karretjes, tuinmeubilair 
e.d.; 

- de beplantingsstrook (inclusief minimaal een 
meter daarvan) vrij is van obstakels, zoals 
opstaande randen of borders;  

- de ruimte onder de stacaravan volledig leeg is en  
- onder de stacaravan en het tuinhuis maximale 

ventilatie dient te zijn. De onderkant van de 
stacaravan en het tuinhuis mag daarom alleen als 
volgt dichtgemaakt worden:  

a) Maximaal twee zijden volledig dichtmaken 
en twee zijden volledig openlaten.  

b) Eén zijde volledig dichtmaken en drie zijden  
met een latwerk dichtmaken, zodat 
minimaal 40% open is. 

 
Logeerarrangement 2019 
De periode van een logeerarrangement valt samen met 
die van de bijbehorende overeenkomst. De kosten 
bedragen € 110,- per logeergezin. 
 
Overige logés dienen zich op de aankomstdag apart in 
te schrijven. Zij betalen per persoon en per huisdier het 
logeertarief. 
 
Bij het beëindigen van de jaarplaats-overeenkomst 
stopt automatisch ook het logeerarrangement. Niet 
benutte dagen vervallen en worden niet 
gecompenseerd of uitbetaald. Deze dagen kunnen ook 
niet worden overgedragen. 
 
Degene die een  logeerarrangement heeft geboekt, 
dient zijn of haar auto op de standplaats te parkeren 
(maximaal 2), óf op een extra gereserveerde 
parkeerplaats.  
 
Een logeerarrangement is alleen mogelijk indien de 
hoofdboeker vaker gebruikmaakt van het arrangement 
dan de eventuele logés met een  
 
 
 

 
 
 

logeerarrangement(en). Indien dit niet het geval is, 
kan met terugwerkende kracht het reguliere 
overnachtingstarief in rekening worden gebracht.  
 
Aan het afsluiten van een logeerarrangement kunnen 
geen rechten op een standplaats of anderszins worden 
ontleend.   

 
Overig 
In alle gevallen, waarin deze voorwaarden niet 
voorzien beslist de verantwoordelijke van 
Strandcamping Groede.  
                          
Fouten en wijzigingen voorbehouden. 
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