Strandpark De Zeeuwse Kust
gaat uitbreiden

De ideale vakantiewoning

op slechts 250 meter van het Noordzeestrand...
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Kavelhuur

De grond van het chalet wordt afgekocht voor de komende 15 jaar (t/m 2038). De kosten van de kavels zijn verschillend vanwege de
verschillende kavelgroottes en zijn inclusief btw.
In onderstaand tabel is te zien hoeveel m2 de kavels zijn en welk bedrag hierbij hoort.
Chaletnummer

Oppervlakte kavel

Afkoop

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
57
58
59

333 m2
223 m2
335 m2
258 m2
254 m2
321 m2
310 m2
229 m2
223 m2
362 m2
280 m2
252 m2
264 m2
369 m2
247 m2
301 m2
321 m2
243 m2
352 m2
373 m2
302 m2
261 m2
248 m2
333 m2
277 m2
234 m2
277 m2
307 m2
399 m2
369 m2

€ 65.018,€ 43.541,€ 65.409,€ 50.375,€ 49.594,€ 62.675,€ 60.528,€ 38.005,€ 37.010,€ 60.078,€ 46.470,€ 41.823,€ 43.814,€ 72.047,€ 48.227,€ 58.770,€ 62.675,€ 40.329,€ 58.419,€ 61.904,€ 50.121,€ 43.316,€ 41.159,€ 55.266,€ 45.972,€ 38.835,€ 45.972,€ 50.950,€ 77.905,€ 61.240,-
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Inventarislijst

De grond van het chalet wordt afgekocht voor de komende 15 jaar (t/m 2038). De kosten van de kavels zijn verschillend vanwege de
verschillende kavelgroottes en zijn inclusief btw.
In onderstaand tabel is te zien hoeveel m2 de kavels zijn en welk bedrag hierbij hoort.
Aantal

Voorwerp

Aantal

Voorwerp

1x
2x
2x
8x
8x
8x
8x
8x
8x
6x
6x
6x
6x
6x
6x
6x
6x
6x
12x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x
1x
1x
2x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
2x
2x
3x
2x
2x
6x
3x

Ovenschaal
Schaal
Schaal 1,5 L
Platte borden 24 cm
Platte borden 18 cm
Platte borden 18 cm
Soepkommen
Dessertschaaltjes
Kop en schotel
Theeglazen
Wijnglazen
Bierglazen
Longdrinkglazen
Borrelglazen
Limonadeglazen
Messen
Vorken
Lepels
Theelepels
Lepel 33 cm
Soeplepel 28 cm
Bakspaan 34 cm
Spaghettilepel 34 cm
Besteklade
Suikerpot
Theekan 1,2 L
Maatkan 1 L
Waterkan
Kookpan
Wokpan
Koekenpan 28 cm
Voorraadbus
Broodtrommel
Dienblad
Vergiet
Kurkentrekker
Blikopener
Flessenopener
Kaasschaaf
Groenterasp
Stamper
Garde
Huishoudschaar
Slacouvert
Broodmes
Koksmes
Schilmes
Snijplank
Broodplank
Broodmand
Placemat
Onderzetters

1x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
16x
1x
1x
1x
1x
1x
1x
1x

Afvalbak
Pedaalemmer
Stoffer en blik
Bezem
Vloertrekker en steel
Emmer
Vloerwisser
Toolset
Kledinghangers
Voorraaddozen
Waterkoker
Krups koffiezetapparaat
Broodrooster
Stofzuiger
Samsung UE50TU7020W – 50 inch – 2K LED- 2020
Vogel’s WALL 3245 Draaibare tv-beugel (zwart) 32‘‘-55‘‘

Zeemeeuw (vier persoons chalet)

4x
4x
4x
4x

Dekbedden
Kussens
Moltons
Moltons kussens

Zeester (zes persoons chalet)

6x
6x
6x
6x

Dekbedden
Kussens
Moltons
Moltons kussens
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Parkvoorwaarden

Strandpark De Zeeuwse Kust

5e editie, juli 2022

In aanvulling op de gewaarmerkte HUUROVEREENKOMST en de RECRON- voorwaarden (2016) voor vaste plaatsen,
gelden op Strandpark De Zeeuwse Kust de volgende regels:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Algemeen
Toegang tot het terrein per auto
Schuifpoort, slagboom & hek
Verkeer
Huursom en andere betalingen
Op Strandpark de Zeeuwse Kust is niet toegestaan…
Nuts voorzieningen
Kosten nuts
Verkoop handelswaar door recreanten of derden
Huisvuil, grof huisvuil, klein gevaarlijk afval en glas
Gebruik afvoer en riool
Inrichting, onderhoud en gebruik van vaste plaats
Huisdieren
Voorkoming van vorstschade tijdens de wintermaanden
Brandveiligheid
Diefstal belemmerende maatregelen
Gebruik van het zwembad
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1. Algemeen

- De gemeentelijke verordeningen worden geacht deel uit te maken van de parkvoorwaarden.
- Wijziging van adres, telefoonnummer of aantal medegezinsleden dient tijdig aangemeld te worden bij de receptie.
- Indien de parkvoorwaarden in een bepaald geval niet voorzien, dient overleg gepleegd te worden met de directie.
- Openingstijden van de receptie staan aangegeven bij de receptie. Afhankelijk van de periode kunnen deze tijden wijzigen. Voor
dringende gevallen kunt u altijd terecht bij de receptie. Buitenom de openingstijden zijn zij te bereiken via het nummer
0111 - 46 82 82.

2. Toegang tot het terrein per auto
- Voor de entree op Strandpark De Zeeuwse Kust is per auto uw kenteken nodig, de slagboom opent dan automatisch. Deze kunt u
doorgeven bij de receptie. Als onderdeel van de huurovereenkomst geldt gratis toegang tot het terrein voor één auto. Een tweede
auto kan op de grote parkeerplaats gezet worden.

3. Schuifpoort, slagboom en hek
- De slagboom en het hek (voetgangerspad naar het strand) zijn gesloten tussen 23:00 uur en 07:00 uur. Het is dan niet mogelijk de
auto bij de chalet te parkeren. U kunt dan de auto eventueel plaatsen op de grote parkeerplaats.

4. Verkeer
- Op het gehele terrein geldt een maximum snelheid van 10 km/uur.
- Vrachtwagens van recreanten en van derden kunnen pas op het terrein toegelaten worden na toestemming van de directie.
- Bromfietsen zijn alleen toegestaan tussen 7:00 uur en 23:00 uur en slechts om op het terrein naar en van de eigen standplaats op
en af te rijden. Tussen 23:00 uur en 7:00 uur is bromfietsverkeer in het geheel niet toegestaan. Bromfietsen dienen stapvoets
te rijden.
- Onnodig rondrijden op bromfietsen leidt tot ontzegging van de toegang met de bromfiets.

5. Huursom en andere betalingen
- De vergoeding voor het recht van plaatsing van het recreatieverblijf staat vermeld in de huurovereenkomst die met de recreant
is/wordt aangegaan. Prijswijzigingen voor het komende jaar, die betrekking hebben op de door Strandpark De Zeeuwse Kust
te bepalen tarieven, worden uiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar schriftelijk bekend gemaakt. Wijzigingen
in heffingen, belastingen en forfaitaire tarieven, welke door overheden worden opgelegd, worden, voor zover voor rekening van
de recreant, zonder schriftelijke vooraankondiging doorberekend.

6. Op Strandpark De Zeeuwse Kust is het niet toegestaan om:
- Boten, trailers, aanhangers, etc. te parkeren op de weg, in de bermen, op het gras of op parkeerplaatsen voor auto’s
(zie ook inrichting, onderhoud en gebruik vaste plaats);
- Auto’s te parkeren op de rijweg, in de bermen of op het gras;
- Bermen te beschadigen, te markeren of bij de standplaats te betrekken;
- Werkzaamheden aan de infrastructuur van Strandpark De Zeeuwse Kust te (laten) verrichten en/of beschadigingen aan te brengen;
- Levende of mechanische muziek ten gehore te brengen of geluid te veroorzaken dat hinderlijk is voor de omgeving;
- Gedrag te vertonen dat hinderlijk is voor de omgeving;
- Afvalstoffen te deponeren op andere dan de daarvoor bestemde plaatsen;
- De bodem en/of het oppervlaktewater te verontreinigen;
- Open vuur (ook niet z.g. vuurkorven etc.) op het terrein en/of standplaatsen te stoken (barbecues voor
huishoudelijk gebruik welke geen overlast veroorzaken zijn toegestaan);
- Kinderen in of rondom de toiletgebouwen te laten spelen;
- In toiletgebouwen te roken, huisdieren mee naar binnen te nemen, toiletgebouwen te vervuilen of anders te gebruiken dan
waarvoor deze bestemd zijn;
- Het uiterlijk van het chalet te veranderen.

7. Nutsvoorzieningen
Leveringsvoorwaarden:
- De beschikbaarheid en het ge/verbruik van water elektriciteit, riool, kabeltelevisie, internetaansluitingen en milieuvoorzieningen
zijn slechts ten dele in de huursom inbegrepen. Onder de volgende bepalingen stelt Strandpark De Zeeuwse Kust deze beschikbaar.
- Gas: Er is geen gas aansluiting.
- Flessengas en/of huisbrandolie: Zijn niet voorzien en worden niet toegestaan op de chaletplaatsen.
- Water: Aansluiting op het Strandpark De Zeeuwse Kust distributienet vormt een onderdeel van de huurovereenkomst.
- Elektriciteit: Aansluiting op het Strandpark De Zeeuwse Kust distributienet vormt een onderdeel van de huurovereenkomst.
- Riool: Aansluiting op het riool vormt een onderdeel van de huurovereenkomst.
- Televisie: Wij bieden HD en Digitale Televisie aan.
- Telefoon: Geen centrale voorziening. Op een eventuele aansluitplicht van een netbeheerder kan geen beroep worden gedaan
(De beschikbaarheid van concurrerende draadloze verbindingen maakt een netwerk overbodig).
- Internet: Strandpark De Zeeuwse Kust heeft een glasvezelverbinding aan laten leggen waardoor u gebruik kunt maken van
internet op het gehele park. Het netbeheer is aan een daarin gespecialiseerd bedrijf opgedragen.
- Als er anderen in uw chalet verblijven dan uw gezin, ook uitwonende kinderen vallen hieronder, dan dienen die zich op de receptie
te melden en overnachtinggeld te betalen. Jaarlijks betaalt u hier een bedrag voor, die geïndexeerd kan worden. Deze wordt met
de jaarfactuur verstuurd en is exclusief het gebruik van het zwembad.
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8. Kosten nuts

- Gas: Het tarief van een m3 gas is opgenomen in de huurovereenkomst.
- Water: Het tarief van een m3 water is opgenomen in de huurovereenkomst.
- Elektra: Het tarief van een KWH is opgenomen in de huurovereenkomst.
- Riolering: in overeenstemming met de tarieven van de gemeentelijke belastingverordening en de milieu tarieven voor de
rioolzuivering.
- Kabeltelevisie: Het tarief is opgenomen in de huurovereenkomst.
- Telefoon: Strandpark De Zeeuwse Kust biedt geen voorzieningen aan. Eventuele kosten zijn dan ook voor de recreant.
- Internet: Strandpark De Zeeuwse Kust biedt de basisvoorzieningen aan waarbij de kosten doorberekend zullen worden aan de
recreant.
- Milieuvoorzieningen: Het verwijderen en afvoeren van afvalstoffen, uit de op het terrein opgestelde stations voor afvalstoffen, is
voor rekening van Strandpark De Zeeuwse Kust. Jaarlijks wordt per standplaats een milieu bijdrage in rekening gebracht.

9. Verkoop van handelswaar door recreanten of derden
Het in opslag hebben en/of te koop aanbieden op het terrein van welke (handels)waar dan ook is zonder schriftelijke toestemming
van de directie niet toegestaan.

10. Huisvuil (w.o. tuinafval), klein gevaarlijk afval (KGA) en glas
- Huisvuil dient in deugdelijke dichtgebonden plastic huisvuilzakken in de daarvoor bestemde huisvuilcontainers gedeponeerd
te worden.
- Voor afvoer van Grof huisvuil (w.o. klein meubilair) en Klein Chemisch Afval, (w.o. accu’s batterijen, verfresten, afgewerkte olie, etc.)
dient men zelf zorg te dragen.
- Het is niet toegestaan onze containers te gebruiken voor huisvuil, grofvuil, KGA (Klein Chemisch Afval) en glas dat van elders komt.
- Voor afvoer van koel- en vrieskasten, (delen van) caravans en buitensporige hoeveelheden tuinafval dient men zelf zorg te dragen.

11. Gebruik afvoer en riool
Het is niet toegestaan verstoppinggevoelige artikelen via het riool af te voeren. Bij onjuist gebruik zullen ontstoppingskosten in
rekening gebracht worden.

12. Inrichting, onderhoud en gebruik vaste plaats
Het is niet toegestaan:
- Ontsierde objecten, w.o. reclame, aan te brengen, (behoudens met goedkeuring van directie);
- De plaats dermate van kunstlicht te voorzien, dat anderen daarvan hinder ondervinden;
- In strijd met de gemeentelijke regelgeving opstallen te plaatsen. In dit kader wordt specifiek gerefereerd naar de geïntegreerde
berging in het chalet (55m2 met losstaande berging van 6m2). Een tweede berging is niet toegestaan.
- In strijd met de brandveiligheidvoorwaarden van de gemeente Schouwen-Duiveland te handelen.
- De erf afscheiding aan de straatzijde van het kavel vormt de beeldkwaliteit van het park. Het is niet toegestaan om deze erf
afscheiding te verwijderen. Het onderhoud valt onder de verantwoordelijkheid van de recreant en/of in overleg met de directie
van het Strandpark De Zeeuwse Kust.
- Het onderhoud op het terrein en vaste plaatsen van aanwezige bomen geschiedt door of namens Strandpark De Zeeuwse Kust.
- Voor het uitvoeren van werkzaamheden (van welke aard dan ook) door personeel van Strandpark De Zeeuwse Kust (of derden die
in opdracht van Strandpark De Zeeuwse Kustwerkzaamheden uitvoeren) dient de recreant medewerking te verlenen.
- Strandpark De Zeeuwse Kust wil op het terrein alleen streekeigen beplanting. Een lijst met streekeigen beplanting is op de
receptie te verkrijgen.
- Het gras door een hoveniersbedrijf te laten onderhouden. Dit dient u zelf of door het personeel van het Strandpark de Zeeuwse
Kust te laten geschieden.
- Een schotel voor uw televisie aansluiting te plaatsen.
- Eén keer per jaar, voor de Pasen, dient het chalet aan de buitenzijde te worden schoongemaakt. Wanneer dit niet gebeurd houdt
Strandpark De Zeeuwse Kust zich het recht voor om het chalet schoon te maken en de kosten hiervoor in rekening te brengen bij
de eigenaar van het chalet.
- Aan de buitenzijde van het chalet aanpassingen aan te brengen zoals bijv. zonneschermen en zonnepanelen

13. Huisdieren
- Huisdieren van recreanten zijn toegestaan, mits deze geen hinder veroorzaken, kort en deugdelijk zijn aangelijnd of zodanig zijn
opgesloten dat zij zich niet vrij op het terrein kunnen begeven.
- Honden dienen uitsluitend uitgelaten te worden voor de daarvoor bestemde plaatsen of buiten het recreatieterrein.
- Uitwerpselen die hinder kunnen veroorzaken, dienen door de eigenaar van het huisdier terstond verwijderd te worden. Hiervoor
zijn speciale deponeerbakken met zakjes op het terrein gezet.
- Bij regelmatige klachten of overlast van een huisdier behoudt de directie zich het recht voor deze de toegang tot het terrein te
ontzeggen.
- Vanaf 1 januari 2019 wordt er per seizoen € 110,- voor uw hond gerekend.

14. Voorkoming van vorstschade tijdens de wintermaanden
Om vorstschade aan (de installaties van) zijn recreatieverblijf met bijbehorende inboedel te voorkomen dient de recreant er voor
te zorgen dat zijn recreatieverblijf vorstvrij wordt gehouden. Alternatief dient de recreant er voor te zorgen dat tijdens de
wintermaanden (de installaties van) zijn recreatieverblijf met bijbehorende inboedel in voldoende mate is geconserveerd.
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15. Brandveiligheid

- Brandblussers kunt u vinden op diverse plaatsen op het terrein. Bij oneigenlijk gebruik worden de kosten van het hervullen van
de brandblussers in rekening gebracht.
- In geval van brand of een andere calamiteit dient u onmiddellijk de receptie of de beheerder te waarschuwen via 0111-468282.
Indien nodig direct 112 bellen. Gooi nooit brandende rookwaar weg, de gevolgen kunnen desastreus zijn.

16. Diefstal belemmerende maatregelen

- Tijdens afwezigheid van de recreant wordt geacht dat hij diefstal belemmerende maatregelen neemt.
- Bij langdurige afwezigheid (zoals tijdens het winterseizoen) dienen losse zaken, zoals tuinsets, partytenten, rijwielen etc. van de
plaats verwijdert te worden en diefstalgevoelige artikelen zoals beeld – en geluidsapparatuur bij voorkeur elders bewaard te
worden.

17. Gebruik van het zwembad

- Als eigenaar van het chalet kunt u gebruik maken van het zwembad. U kunt het zwembad betreden doormiddel van
gezichtsherkenning. Om toegang te krijgen kunt u de foto’s doorsturen naar de receptie.
- Wanneer uw gasten gebruik willen maken van het zwembad kunnen zij bij de receptie een kaartje kopen. De kosten hiervoor zijn
€ 7,50 per persoon per dag. Kinderen onder de 3 jaar zijn gratis. Het is ook mogelijk om het zwembad af te kopen per jaar, de
kosten hiervoor bedragen € 200,- per gezin per jaar.
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