
 
Overeenkomst seizoenplaats Camping Bakkum 
 
Camping Bakkum, onderdeel van Kennemer Duincampings BV, ten rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de manager van Camping Bakkum, Dhr. P. Ramp, hierna te noemen 
‘ondernemer’, 
 
en: 
 
Naam: 
Adres: 
Postcode en woonplaats: 
Land:  
 
hierna te noemen ‘recreant‘, verklaren hierbij te zijn overeengekomen: 
 

1. Huur seizoenplaats 
Recreant huurt een seizoenplaats van ondernemer op Camping Bakkum conform 
onderstaande gegevens. 
Locatie : 
Aankomst : 
Vertrek : 
Tarief  :   (dit is inclusief forfaitaire toeristenbelasting a € …,..) 
 

2. Betalingstermijnen  
De betaling van de seizoenplaats gaat volgens onderstaande betalingstermijnen. 
Aanbetaling : 
2e termijn :  
3e termijn : 
 
Indien recreant gebruik wil maken van een automatische incasso kan dit na akkoord van de 
overeenkomst aangegeven worden. Recreant verleent hierbij éénmalige machtiging aan 
ondernemer om volgens bovenstaande termijnen te doen afschrijven van zijn/haar rekening. 
 

3. Beschikbaarheid 
Bij de feitelijke niet beschikbaarheid van bovengenoemde seizoenplaats, door welke oorzaak 
ook, is de ondernemer gehouden tot het beschikbaar stellen van een vergelijkbare 
seizoenplaats of, indien dit niet mogelijk of niet naar genoegen van recreant is, restitutie van 
reeds betaalde bedragen. Iedere verdere aanspraak op schadevergoeding is uitgesloten. 
 

4. Definitieve overeenkomst 
De overeenkomst dient voor 1 november 2017 digitaal (via de Mijn Omgeving) door recreant 
te zijn ondertekend. De overeenkomst is pas definitief wanneer de ondernemer vóór 1 
november 2017 in het bezit is van een digitaal ondertekende overeenkomst én de 
aanbetaling van minimaal € 100,00 is overgemaakt op bankrekening NL80 INGB 
0001296537 (BIC: INGB NL 2A) t.n.v. Camping Bakkum te Castricum o.v.v. het 
reserveringsnummer.  
 

5. Betaling 
Indien de betalingsverplichting niet wordt nagekomen wordt de toegang tot Camping Bakkum 
voor onbepaalde tijd ontzegt en zal deze overeenkomst komen te vervallen. Reeds 
ontvangen bedragen worden in dit geval niet verrekend. 
 
 
 
 
 



 
6. Keuringscertificaat 

Uit veiligheidsoverwegingen dient de recreant aan te tonen dat het kampeermiddel veilig is 
verklaard d.m.v. een keuringscertificaat, afgegeven door een gecertificeerd (installatie) 
bedrijf. Dit keuringscertificaat is 3 jaar geldig. Indien de ondernemer niet in het bezit is van 
een geldig keuringscertificaat, wordt het kampeermiddel van de recreant niet toegelaten op 
Camping Bakkum. 
 

7. Op deze overeenkomst zijn van toepassing en maken daarvan deel uit: 
- De RECRON-voorwaarden seizoenplaatsen 
- De huisregels van Camping Bakkum 
- De aanvullende voorwaarden seizoenplaatsen 2018 
- De tarieven 2018 met bijbehorende betalingstermijnen 

 
Aldus overeengekomen: 
 
Recreant       Namens de ondernemer 
 
Naam  :      Naam  : P. Ramp 
  
Plaats  :      Plaats  : 
 
Datum  :      Datum  : 
 
Handtekening :      Handtekening : 
  
 
 


