STOPPEN MET KAMPEREN !
Bent u voornemens te stoppen met kamperen?
Heeft u uw stacaravan verkocht?
•

•

Zo ja, meldt u dit dan zo spoedig mogelijk aan ons.
Bij verkoop van de caravan dienen de verkoper en de koper gelijktijdig bij ons te
aanwezig te zijn om zich respectievelijk uit- en in te schrijven. Openstaande bedragen
van de verkoper dienen volledig betaald te zijn, alvorens wij onze medewerking
verlenen tot het inschrijven van de nieuwe eigenaar en/of koper van de caravan.
Heeft u hieraan niet voldaan dan is en blijft de verkoper nog steeds verantwoordelijk
voor de staanplaats met alle daaruit voortvloeiende kosten.
Zo niet, dan kunt u in algemene voorwaarden, die wij u hebben uitgereikt, lezen dat de
staanplaats dan vóór 1 maart a.s. ontruimd moet zijn.
Heeft u hieraan niet voldaan dan bent u en blijft u nog steeds verantwoordelijk voor de
staanplaats met alle daaruit voortvloeiende kosten.

Voor het afsluiten van de water- en elektriciteitstoevoer dient u één week vooraf contact met
ons op te nemen.
Als de stacaravan op 1 maart a.s. nog op de staanplaats aanwezig is en/of de staanplaats is
nog niet voor 100% ontruimd wordt de huur van de staanplaats voor nog 1 jaar bij u in
rekening gebracht en bent u het volledige jaargeld, kosten van vuilnisafvoer/milieu, water,
rioolafvoer en Toeristenbelasting verschuldigd.
Graag vernemen wij nog van u wanneer de stacaravan klaar moet staan voor transport. Voor
het verwijderen van de stacaravan van de staanplaats en het transport klaar zetten brengen
wij u kosten in rekening. Dit bedrag dient vervolgens vóóraf contant / per pin betaald te
worden alvorens medewerking wordt verleend tot het afhalen van de stacaravan.
Mocht u besluiten de stacaravan zelf te willen slopen dan moet u er rekening mee houden
dat het materiaal niet afgevoerd mag worden in onze perscontainer. U dient dan in overleg
met ons tot een oplossing te komen.
Mocht u besluiten niet zelf de stacaravan te willen slopen, maar wilt u dat wij dat voor u doen,
dan brengen wij voor het ontruimen van de staanplaats, het opruimen van de stacaravan,
arbeidsloon en de stortingskosten voor het afvoeren van het materiaal
± € 2.000,00 in rekening. Laatstgenoemd bedrag dient dan eveneens vóóraf betaald te
worden.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Corry of John Driesen, telefonisch
bereikbaar op 0497 - 591214.

Daar alle informatie steeds kosteloos op het kantoor te verkrijgen is, kan
niemand zich beroepen op niet voldoende geïnformeerd te zijn!
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