Richtlijnen Inrichting Jaarplaatsen
Januari 2020 – Januari 2024
ALGEMEEN
Hier treft u de richtlijnen aan met betrekking tot de inrichting van jaarplaatsen op Recreatiepark Slot Cranendonck.
Er is getracht duidelijkheid te verschaffen inzake regels en de mogelijkheden om wijzigingen aan uw jaarplaats uit te
kunnen voeren. Deze richtlijnen zijn ingevoerd om Recreatiepark Slot Cranendonck ook op de lange termijn te laten
voldoen aan de wensen en verwachtingen t.a.v. kamperen.
Over elke (toekomstige) wijziging, verbouw, aanbouw, opbouw, voorbouw etc. dient u ons conform onderstaande
voorschriften op voorhand te informeren. Onder verbouw verstaan we ook het herstel van uw kampeermiddel,
hekwerk en/of schuur, kortom, elke wijziging en/of verandering. Per geval vindt een beoordeling plaats of wijzigingen
aan het kampeermiddel zijn toegestaan, afhankelijk van leeftijd en staat van onderhoud van het kampeermiddel in
relatie met eerder gemaakte afspraken. Als het beleid van de gemeentelijke of provinciale overheid afwijkt van deze
regels kan de directie van Recreatiepark Slot Cranendonck nooit aansprakelijk worden gesteld voor gevolgen van welke
aard dan ook.
Elke aanvraag geschiedt via het formulier “aanvraag wijziging inrichting jaarplaats”. Dit formulier is te verkrijgen via de
receptie of onze website. Daarin beschrijft u kort wat uw voornemens zijn. Het ingevulde formulier kunt afgeven aan
de receptie op per email sturen naar: bedrijfsleider@slotcranendonck.nl. N.a.v. uw aanvraag ontvangt u een
antwoord. Dit kan variëren van een akkoord tot een verzoek tot het aanleveren van aanvullende documentatie. Dit is
afhankelijk van de aanvraag. Bij grote wijzigingen/verbouwingen wordt dit ook middels een extra formulier vastgelegd.
Er is pas sprake van toestemming zodra wij uw tekening schriftelijk hebben goedgekeurd en u het formulier
“toestemming tot het aanbrengen van een wijziging van jaarplaats “ volledig heeft ingevuld en dit door u en ons is
ondertekend. Ook kunnen wij bepalen dat we de wijziging ook nog via een overeenkomst vastleggen. Hierin staat o.a.
beschreven wat er uitgevoerd gaat worden en wordt er een begin-en eindtermijn vastgesteld waarbinnen de
werkzaamheden worden uitgevoerd.
Indien u een aanvang neemt met werkzaamheden zonder (schriftelijke) goedkeuring loopt u het risico dat u alle al
reeds uitgevoerde wijzigingen of bouwwerkzaamheden per direct ongedaan moet maken. Alle hierdoor ontstane
schadeposten, herstelkosten e.d. die het gevolg zijn van het niet door huurder volgens de bepalingen in onze
regels/richtlijnen te handelen, komen geheel en al voor rekening van de huurder.
TEKENINGEN
Bij de hieronder vermelde zaken kunt u er vanuit gaan dat wij te allen tijde op voorhand een tekening als omschreven
willen ontvangen.
 Inrichting van nieuwe jaarplaats/caravan
 Bekleding van caravan en/of vaste aanbouw.
 Aanbouw volledig dicht /gedeeltelijk open.
 Wijziging van dak.
De in te dienen tekeningen dienen in 3-Dimensionaal te zijn en bestaan uit de volgende varianten:
 Plattegrond schaal 1-50.
 Achtergevel schaal 1-50
 Voorgevel schaal 1-50
 Kap plan schaal 1-50
 Zijgevel links schaal 1-50
 Doorsnede schaal 1-50
 Zijgevel rechts schaal 1-50
Op alle tekeningen dient het volgende te worden vermeld:
 Maatvoering totaal.
 Maatvoering per onderdeel (zoals kozijnen, deuren en ramen)
 Op de doorsnede dient de totale hoogte en goothoogte worden aangegeven.
 Op de plattegrond dienen alle hoofdmaten worden aangegeven.
 Voor vloer, dak en wandconstructie dienen alle te verwerken materialen en afmetingen van deze materialen
vermeld zijn. De onderconstructie voor de vloeren en de dakconstructie dient op tekening met de maten
aangegeven zijn.
 Een volledig bestek van alle buiten materialen inclusief kleur dient worden toegevoegd.
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KAMPEERMIDDEL
Het is de gast toegestaan op de gehuurde standplaats een kampeermiddel te plaatsen. Hieronder verstaan wij een
fabrieksmatig gebouwde caravan of chalet. Afmetingen in overleg en afhankelijk van plaats.
Voor de bekleding van een bestaande chalet zien wij graag dat de volgende materialen worden gebruikt:
Vloer
 Watervaste plaat of Underlaiment plaat 18 mm dikte.
Buitenbekleding:
 Canexel (kleur vermeld in renvooi)
 Gewolmaniseerde rabatdelen geschilderd (kleur in renvooi)
 Kunststof panelen
Kozijnen en deuren:
 Hout of kunststof (kleur in bestek)
Dakbedekking:
 Stalen dakplaten in pan motief.
 Bitumineuze bedekking voorzien van leislag (kleur in bestek)
Boeiboorden:
 Hardhout of gelijk aan buitenbekleding.
Het is niet toegestaan om gepotdekselde delen aan te brengen.
BEREKENING AANBOUW/ EXTRA METERS
De extra bebouwde meters van wintervaste voortenten, aanbouwen, open veranda`s, bordessen, luifels, open afdaken
etc. worden door ons in rekening gebracht. Voor het tarief van extra meters zie onze tarievenlijst jaarplaatsen.
AANBOUW
Het is alleen mogelijk om de caravan aan de voorzijde uit te bouwen, mits de jaarplaats dit niet toelaat. Een mogelijke
aanbouw zijn in vier categorieën te verdelen.
1. Bordes
Hieronder verstaan wij een open uitbouw. Als het ware dus alleen een vloer. De maximale lengte is gelijk aan de lengte
van de caravan minus de schuine zijden. Bij ontbreken van schuine zijden aan de caravan dient links en rechts
minimaal 15 centimeter van de caravan vrij te blijven. Maximale breedte bedraagt 3.00 meter en de maximale hoogte
van de vloerdelen dienen 50 centimeter boven de grondlijn te blijven. Op deze uitbouw mogen zijwanden geplaatst
worden, die vanaf 30 centimeter boven de vloerlijn uit stormvast glas van minimaal 1.00 meter breedte en 1.80 meter
hoogte bestaan. De hoogte van de zijwand mag de hoogte van de caravan niet overstijgen. Aan de voorzijde staan we
een houten afscheiding toe van maximaal 1.00m hoogte, die open dient te zijn. Het is niet toegestaan de voorzijdes
hoger dan de toegestane 1m af te dekken met glas, hout, tentdoek of andere materialen. Afhankelijk van de jaarplaats
kunnen we, in uitzondering, aan de voorzijde een windscherm van stormvast glas van maximaal 2.00 meter breedte
toestaan.
Als materialen zijn uitsluitend vuren, grenen, hardhout of rabatdelen (met vissenbekmotief) toegestaan. Ook de kleur
dient houtkleurig zijn. Er mag uitsluitend nieuw materiaal gebruikt worden. De veranda dient te allen tijde demontabel
zijn. Zelf impregneren van materialen is niet toegestaan. Als basis dient u tegels te gebruiken waar de veranda op rust.
Storten van beton is niet toegestaan.
2. Open luifel
De luifel dient te allen tijde gebouwd zijn door een erkend bedrijf. Zowel zijkanten als dak dienen vervaardigd te zijn
van hoogwaardig pvc-zeildoek. Een luifel dient aan de voorzijde open te blijven. De maximale lengte is gelijk aan de
lengte van de caravan minus de schuine zijden. Bij ontbreken van schuine zijden dient links en rechts minimaal 15
centimeter van de caravan vrij te blijven. De maximale breedte bedraagt daarentegen 3.00 meter. De hoogte van de
wintervaste voortent mag de hoogte van de caravan nimmer overstijgen. Zijkanten met daarin transparante ramen
van minimaal 1.00x1.00 meter zijn toegestaan.
De staanders dienen van dikwandig gegalvaniseerde of gecoate buis metaal te zijn gemaakt. Minimaal afschot 15
centimeter over 3.00 meter. Er mogen geen staanders los in de grond worden geslagen. Deze dienen te rusten op
vloertegels. Verankering kan met bouten in de tegels plaatsvinden.
Storten van beton is niet toegestaan.
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3. Een wintervaste voortent.
De eigenlijke tent moet te allen tijde gebouwd zijn door een als zodanig erkend bedrijf. Zowel zijkanten, voorkant als
dak dient vervaardigd te zijn van hoogwaardig pvc-zeildoek. De maximale lengte is gelijk aan de lengte van de caravan
minus de schuine zijden. Bij ontbreken van schuine zijden dient links en rechts minimaal 15 centimeter van de caravan
vrij te blijven. De maximale breedte bedraagt daarentegen 3.00 meter.
De hoogte van de wintervaste voortent mag de hoogte van de caravan nimmer overstijgen. Als wintervaste voortenten
aan de binnenzijde dicht worden gebouwd met panelen, etc., dan wordt dit door ons aangemerkt als vaste aanbouw.
Dit wordt dan ook zo aan u doorberekend. Voorzijdes en zijkanten dienen ruim voorzien te zijn van transparante
ramen van minimaal 1.00x1.00 m.
De staanders dienen van dikwandig gegalvaniseerde of gecoate buis metaal te zijn vervaardigd. Minimaal afschot 15
centimeter over 3.00 meter. Er mogen geen staanders los in de grond worden geslagen. Deze dienen te rusten op
vloertegels. Verankering kan met bouten in de tegels plaatsvinden. Als basis kunnen betontegels (30 x 30 x 4) worden
of een houten vlonder gebruikt worden. Storten van beton is niet toegestaan.
4. Vaste aanbouw
De vaste aanbouw dient te allen tijde demontabel te zijn. De maximale lengte is gelijk aan de lengte van de caravan
minus de schuine zijden. Bij ontbreken van schuine zijden dient links en rechts minimaal 15 centimeter van de caravan
vrij te blijven. De hoogte van de vaste aanbouw mag de hoogte van de caravan nimmer overstijgen. Voorzijdes en
zijkanten dienen ruim voorzien te zijn van transparante ramen van minimaal 1.00x1.00 m.
De vaste aanbouw dient in een andere kleur te worden vervaardigd dan de caravan zelf, zodat het qua aanzicht een
aanbouw blijft en demontabel is.
Voor de aanbouw van een (bestaande)caravan zien wij graag dat de volgende materialen worden gebruikt:
Vloer
 Watervaste plaat of Underlaiment 18 mm
Buitenbekleding:
 Canexel (kleur vermeld in renvooi)
 Gewolmaniseerde rabatdelen geschilderd (kleur in renvooi)
 Kunststof panelen
Kozijnen en deuren:
 Hout of kunststof (kleur in bestek)
Dakbedekking:
 Stalen dakplaten in pan motief
 Bitumineuze bedekking voorzien van leislag (kleur in bestek)
Boeiboorden:
 Hardhout of gelijk aan buitenbekleding
Het is niet toegestaan om gepotdekselde delen aan te brengen.
ASBEST
Het gebruik van asbestplaten is niet toegestaan. Mocht het zijn dat in uw caravan toch asbest is verwerkt of aanwezig
is dient u aan ons dat per direct te melden. Er zal dan bekeken moeten worden hoe dit zo spoedig mogelijk verwijderd
kan worden volgens de geldende richtlijnen. Alle kosten voor sanering komen voor rekening van de huurder van de
jaarplaats.
GRAAFWERK
Graafwerkzaamheden in eigen beheer staan wij in hoge uitzonderingen toe. Geschiedt altijd na (schriftelijke)
toestemming van de directie. Dit geldt voor zowel handmatig als machinaal graafwerk. Wij zijn namelijk op de hoogte
hoe de infrastructuur ondergronds loopt. Hebt u toestemming tot het verrichten van graafwerken en veroorzaakt u
per ongeluk een beschadiging (aan onze infrastructuur) van welke aard dan ook, dan dient u dit direct te melden op de
receptie. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor alle veroorzaakte schade en de daarmee gepaard gaande
kosten. Het aanleggen van vijvers is niet toegestaan.
BESTRATING
Wij zijn trots op ons natuurrijk park. Tevens zien we dat veel kampeerders hun jaarplaats zo onderhoudsvriendelijk
wensen in te richten. Wij wensen geen volledig bestraatte jaarplaatsen op ons park. Om dat te bewerkstelligen
hanteren we de volgende module bij (nieuwe) bestratingen:
Na aftrek van de caravan, voortent en schuur mag een plaats nog voor maximaal 50% worden bestraat met als maximum
50m2. Ook als u geen voortent en/of schuur heeft geldt bovengenoemde voorwaarde.
Wilt u uw huidige bestrating aanpassen of vervangen, dan dient u ook goedkeuring aan te vragen.
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TUINAFRASTERING
We streven ernaar zoveel mogelijk natuurlijke afscheidingen te krijgen, waarbij het vooraanzicht van de caravan
optimaal in zicht blijft. U bent hier om te recreëren en bevindt zicht niet in een woonwijk. Interactie en ontmoetingen
onderling mogelijk maken zien wij als ons streven. Max. hoogte van de afrastering voor de caravan is daarom 1.20 m.
Is het in specifieke gevallen niet mogelijk natuurlijk materiaal te gebruiken dan dienen de volgende richtlijnen:
Staanders van hout of gerecycled kunststof, binnenwerk van hout, gaas of ijzerdraad (geen prikkeldraad).
Schuttingen zijn niet toegestaan.
Ook aan de zijkanten en achterzijde van de caravan willen wij het gebruik van niet-natuurlijke afscheidingen beperken.
Maximale hoogte is ook hier in principe 1.20 meter. Het slaan van palen voor uw afrastering is niet toegestaan zonder
toestemming aangezien u mogelijk schade kunt toebrengen aan onze infrastructuur.
Zelf impregneren van materialen is niet toegestaan.
Wij dienen bij calamiteiten, werkzaamheden, meters opnemen, etc. te allen tijde op uw plaats kunnen komen. Het is
niet toegestaan om hekjes/poortjes af te sluiten middels sloten. Dit is voor onze medewerkers zeer hinderlijk en
onwerkbaar. Indien wij hier toch tegenaan lopen kunnen wij besluiten om deze sloten verwijderen en eventueel de
kosten hiervan bij u in rekening te brengen. Voor eventuele schade aan uw slot of hekwerk stellen wij ons niet
aansprakelijk.
SCHUURTJES
Alleen fabrieksmatig gebouwde schuren zijn toegestaan. Het geheel dient te allen tijde demontabel te zijn. De schuur
mag nooit tegen de caravan aangebouwd worden. Afstand wordt per geval in overleg bepaald. De afmetingen mogen
maximaal 250 x 250 cm. of 200 x 300 cm te zijn. De beoordeling hiervan ligt altijd bij Recreatiepark Slot Cranendonck.
Totale hoogte van de schuur mag maximaal 225 cm zijn en de hoogte van de wanden maximaal 190 cm. De vloer dient
te worden gemaakt uit betontegels van 30 x 30 x 4 cm, zand of hout. De schuur dient gebouwd worden met spits dak.
Als materialen zijn uitsluitend toegestaan vuren, grenen of hardhout. Hout moet voorzien zijn van mes en
groefverbinding (rabatdelen met vissenbekprofiel). Ook de kleur moet houtkleurig zijn. Er mag uitsluitend nieuw
materiaal gebruikt worden. In de wanden mogen enkele ramen aanwezig zijn. Als dakbedekking mag gebruikt worden
zgn. singles, bevestigd met houtdraadbouten met plastic doppen. Kleur van de singles zwart of groen. Verder zijn
pannen toegestaan, aluminium dakpanplaten of dakleer, voorzien van daktrim en degelijk afgewerkte boeiboord.
Het plaatsen van een hondenren is niet toegestaan.
BEPLANTING
U dient regelmatig het normale lichte (tuin) onderhoudswerk te verrichten zodat uw plaats verzorgd blijft.
Bloemen en planten mogen, voor zover aan anderen geen overlast wordt veroorzaakt, geplant worden. Het planten
van bomen geschied op aanvraag en goedkeuring van de directie. Het planten van conifeersoorten, met prikkers en/of
giftige bessen is niet toegestaan. Voor ons verdienen laurier, buxus, liguster en veldesdoorn de voorkeur.
Snoeien en/of kappen (behoudens het normale lichte onderhoudswerk) van al aanwezige terreinbeplanting mag alleen
door medewerkers van Recreatiepark Slot Cranendonck gebeuren. Voor het snoeien of kappen van bomen kunt u een
snoeiaanvraag indienen. Dit formulier kunt verkrijgen via de receptie of onze website.
SCHOORSTENEN
Gemetselde schoorstenen zijn niet toegestaan. Het plaatsen van alle soorten afvoerpijpen zien wij als een verbouwing
waarvoor toestemming nodig is. Voor het gebruik van een hout-of pelletkachel dient men op voorhand schriftelijke
toestemming te vragen. Indien de uitlaat van een (hout)-kachel overlast oplevert, zeker in de periode van april t/m
oktober, behouden wij ons het recht voor om de gebruiker per direct het gebruik hiervan te laten beëindigen. Bij
extreme droogte houdt Recreatiepark Slot Cranendonck het recht voorbehouden om het gebruik van kachels te
verbieden om veiligheidsredenen.
ANTENNES
Mastantennes zijn niet toegestaan. In overleg mag een schotelantenne geplaatst worden. Het plaatsen van schotels
zien wij als een verbouw waarvoor toestemming nodig is. Per geval wordt bekeken waar deze het beste geplaatst kan
worden.
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CENTRALE ANTENNE INSTALLATIE
De CAI-kabel geldt dat vanaf het punt waar de kabel uit de grond komt over de gehele lengte onder de caravan tot aan
het punt waar deze de caravan ingaat, valt onder verantwoordelijkheid van de huurder. Recreatiepark Slot
Cranendonck kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mankementen aan de kabel in dit gedeelte en binnen de
caravan. In het verleden bleek dat konijnen onze kabels erg lekker vonden. Wij raden aan om de kabel te beschermen
door middel van een tuinslang, doorzichtige vloerverwarmingslang of een flexibele pvc-slang.
Er mag beslist geen zwarte tyleen waterleidingslangen als mantelbuis gebruikt worden om vergissingen in de toekomst
te voorkomen. Bij het punt waar de kabel uit de grond komt is het verstandig om tot minimaal 20 cm in de grond
beschermingen aan te brengen.
INTERNET
U doet er verstandig aan om via uw (thuis)provider een aanvullend pakket aan te schaffen. Bij het jeugdhonk en de
horeca is er gratis WIFI. Recreatiepark Slot Cranendonck wordt, naar verwachting, half 2020 op het glasvezelnetwerk
aangesloten. Als dit gerealiseerd is zijn wij voornemens om ook pakketten aan te bieden voor onze jaargasten.
HEMELWATERAFVOER
Het is niet toegestaan om de hemelwaterafvoer aan te sluiten op het riool.
GAS
Per plaats mogen maximaal 2 flessen van 11 kilo of 1 cilinder van 33 kilo aanwezig zijn. LPG (autogas), in welke vorm
dan ook, is ten strengste verboden Bij aanwezigheid van meer gasflessen dan toegestaan of flessen of tanks met LPG,
behoudt Recreatiepark Slot Cranendonck zich het recht voor, deze flessen per direct te verwijderen op kosten van de
kampeerder, zonder daarvoor eerst een schriftelijke waarschuwing te hebben gegeven. Wij zullen bij misbruik hiervan
passende maatregelen nemen en alle hiermee gepaard gaande kosten aan uw doorberekenen.
Goedgekeurde gasslangen (GIVEG) mogen max.2 jr. oud zijn. Keuringsdata gascilinders mogen niet ouder zijn dan 10 jr.
U kunt aangesloten worden op ons vaste propaanleidingnetwerk. Meldt u zich bij de receptie voor de prijzen en
voorwaarden. Is uw jaarplaats aangesloten op ons gasnetwerk en u wenst over te gaan op gasflessen, dan blijven de
kosten van het vastrecht van kracht. De kampeerder is zelf aansprakelijk voor de deugdelijkheid van zijn gasinstallatie
en apparatuur.
OLIESTOOKINSTALLATIES
Oliestookinstallaties zijn niet toegestaan.
ELECTRICITEIT
De belangrijkste eisen voor de elektrische installaties op uw jaarplaats hebben wij ontleend aan Nen-norm 1010.
● In de voedingsleiding moet een aardlekschakelaar en hoofdschakelaar met een aanspreekstroom van 30 mA te
zijn aangebracht. Caravan, schuur noch andere installaties mogen voor deze schakelaars worden aangesloten.
● Uw jaarplaats dient voorzien te zijn van een eigen groepenkast.
● De leidingaanleg dient te bestaan uit vinyldraad in buis of VMvK. Het gebruik van vinylsnoer, vinyl mantelsnoer
e.d. is niet toegestaan.
● De minimale doorsnede van de leidingen voor vaste aanleg bedraagt 2,5 mm.
● De verbindingen van de leidingen voor vaste aanleg dienen te geschieden in hiervoor bestemde lasdozen.
● Alle wandcontactdozen in uw stacaravan moeten zijn voorzien van beschermingscontacten, welke met de
veiligheidsaarding zijn verbonden.
● De gebruikte installatiematerialen moeten zijn voorzien van het KEMA-keur teken.
● Het metalen chassis en de metalen leidingstelsels in uw stacaravan moeten met een afzonderlijke aarddraad met
de veiligheidsaarding worden verbonden vanaf de aardrail van de eigen groepenkast.
● De metalen beplating van de caravan moet zo nodig op meerdere plaatsen worden verbonden met de
veiligheidsaarding.
● De minimale doorsnede van de afzonderlijk gelegde beschermingsleiding moet 6 mm2 zijn.
● De diepte van kabels in de grond dient 60 cm te zijn.
● Als grondkabel dient kabel van het type VMvK-as, RMvK-as of Ymvk-as te worden gebruikt.
De kampeerder is zelfverantwoordelijk voor de deugdelijkheid van zijn elektra-installatie en apparatuur.
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PARTYTENTEN
Het plaatsen van één partytent per plaats, van max. 3.00x3.00 meter lengte, is toegestaan. Partytenten dienen open te
blijven. Dichte zijkanten belemmeren het doorzicht op de velden en zijn daarom niet toegestaan. De partytent mag
alleen gebruikt worden om onder te recreëren. Gebruiken voor elke opslag of het plaatsen van voertuigen is niet
toegestaan.
Uw partytent/tenten dienen aan elk einde van het kampeerseizoen te worden verwijderd (omstreeks begin
november). Met uitzondering van wintervaste partytenten waarvoor schriftelijk toestemming voor het plaatsen is
verleend. Bij toercaravans is het plaatsen van een partytent toegestaan als u deze neerzet in plaats van een luifel aan
uw kampeermiddel. De luifel van uw toercaravan dient maximaal de breedte te hebben van de caravan met een
maximale diepte van 2,50 m. Luifels mogen geen verlengde voortenten worden.
OPSLAG
Losse materialen, anders dan voor direct gebruik, mogen niet op de standplaats worden opgeslagen. Hieronder
verstaan we alle mogelijke materialen die niets met kamperen te maken hebben, waaronder bouwmaterialen. Ook het
op de plaats stallen van aanhangwagens en/of voertuigen is niet toegestaan. Materialen benodigd voor de inrichting
van de jaarplaats dienen zo spoedig mogelijk te worden verwerkt. Niet gebruikte materialen en/of afval dienen zo
spoedig mogelijk te worden verwijderd. Recreatiepark Slot Cranendonck behoudt zich het recht voor de losse
materialen op uw plaats op kosten van de betreffende kampeerder direct op te ruimen, zonder daarvoor eerst een
schriftelijke waarschuwing te moeten hebben gegeven.
DIENSTEN
Recreatiepark Slot Cranendonck beschikt over middelen en personeelsleden die bepaalde werkzaamheden & diensten
aan uw jaarplaats kunnen uitvoeren. Aanvraag geschiedt via de receptie. De volgende diensten kunnen wij aanbieden:
 (Ver) plaatsen van uw kampeermiddel
 Aansluiting van uw kampeermiddel op nutsvoorzieningen
 Grondwerkzaamheden
 Leveren van zand en/of zwarte grond
 Bladbak voor bladeren
Deze werkzaamheden verrichten wij (in principe) op maandag t/m donderdag. De vrijdag houden wij vrij voor onze
werkzaamheden. Wij doen ons uiterste best om werkzaamheden tijdig uit te voeren. Storingen, calamiteiten en
spoedreparaties ten faveure van ons park zullen immer voorrang krijgen.
OVERGANGSREGELING
Elke inrichting die vanaf 1 september 2005 wordt geplaatst op Recreatiepark Slot Cranendonck, zal dienen voldoen aan
de in dit schrijven verwoorde richtlijnen. Inrichtingen die voldoen aan de vorige inrichtingseisen worden gedoogd
zolang de huurovereenkomst met de bestaande huurder doorloopt. Bij verkoop of verbouwing, of welke overgang of
wijziging dan ook, zal per standplaats steeds beoordeeld worden in hoeverre de bestaande inrichting dient te worden
gewijzigd of verwijderd om deze in overeenstemming te brengen met de huidige inrichtingseisen.

Zijn er onduidelijkheden of heeft u vragen aangaande deze richtlijnen, schroomt u niet om op een rustig moment even
binnen te lopen en om nadere toelichting te vragen.

Soerendonk, december 2019
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