
Leveringsvoorwaarden minicamping de Moat: 
Deze leveringsvoorwaarden zijn vastgesteld door Ilona Lust op 14 januari 2021 en zij 
treden in werking vanaf 1 februari 2021. 

Deze leveringsvoorwaarden zijn exclusief van toepassing voor minicamping de Moat, deze
overeenkomst is van toepassing op alle recreanten/gebruikers van toeristische plaatsen 
en het vakantiehuis aan de Tolhuisweg 15 te Dalfsen.

Artikel 1: Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

a. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, caravan, vakantiehuis, e.d.;
b. ondernemer: het bedrijf, ez van Ilona Lust.
c. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake het vakantieverblijf
aangaat;
d. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het recreatiebedrijf, de
plaats en in het vakantiehuis;

Artikel 2: Inhoud overeenkomst 
1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning
aan de recreant ter beschikking het overeengekomen vakantieverblijf voor de
overeengekomen periode.
2. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant
verstrekte informatie, folder(s) en/of ander reclamemateriaal.

Artikel 3: Prijs en prijswijziging 
1. De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van gebruik van (gas, in het
vakantiehuis), elektriciteit, water en riool met uitzondering van de toeristenbelasting.
2. Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de
ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen
of andere lasten die mede de recreant betreffen kunnen deze aan de recreant worden
doorberekend.

Artikel 4: Betaling 
1. De recreant dient de betalingen in Euro’s te verrichten, tenzij anders is 
overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen. 
2. 25% van de totaalprijs dient voldaan te zijn binnen 14 dagen na reservering. Het restant 
van de totaalprijs (75%) dient uiterlijk 6 weken vóór de dag van aankomst voldaan te zijn.
3. Bij reserveringen binnen 6 weken vóór de dag van aankomst dient de totaalprijs 
onmiddellijk te worden voldaan.
4. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn 
betalingsverplichting niet volledig nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst 
met onmiddellijke ingang op te zeggen, met inachtneming van het bepaalde in de leden 4 
en 5.
5. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij 
aangetekende of persoonlijk overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op de 
mogelijkheid de opzegging ongedaan te maken door binnen 10 dagen na de verzending of 
de overhandiging van de opzeggingsbrief alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen.

Artikel 5: Annulering en tussentijdse beëindiging 
1. Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert of tussentijds
beëindigt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode (excl. de
kosten voor gebruik gas, elektriciteit, water en riool) verschuldigd, tenzij direct door de
recreant een voor de ondernemer acceptabele vervangende recreant wordt gevonden, die
het gebruik wil overnemen onder de dan geldende voorwaarden en er geen andere
vakantieverblijven beschikbaar zijn. Indien de ondernemer reeds eerder een recreant heeft
gevonden die het gebruik wil overnemen, dan geniet deze voorrang. In beide gevallen



dient verrekening plaats te vinden, waarbij de ondernemer 5 % van de overeengekomen 
prijs met een minimum van 
€ 50,00 en een maximum van € 75,- aan administratiekosten in rekening mag brengen. 
2. Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum annuleert en de
overeenkomst een vakantieverblijf voor een kortere periode dan één seizoen betreft, is hij
een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd. De schadeloosstelling bedraagt:
 bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen
prijs;
 bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen
prijs;
 bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs;
 bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen

prijs;
 bij annulering of niet verschijnen op de ingangsdatum 100% van de overeengekomen

prijs;
3. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van
administratiekosten indien het vakantieverblijf door een derde wordt gereserveerd voor
dezelfde periode of een gedeelte daarvan en er geen andere vakantieverblijven
beschikbaar zijn in die periode.

Artikel 6: Gedragsregels 
1. Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden de
door de ondernemer gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende
eventueel vereiste verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen, na te leven.
2. De ondernemer zal de recreant in kennis stellen van de gedragsregels.
3. Indien de door de ondernemer gestelde gedragsregels en/of de overeenkomst in strijd

met deze voorwaarden en ten nadele van de recreant zijn, gelden deze voorwaarden.

Artikel 7 : Aansprakelijkheid 
1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein,
tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te
rekenen.
2. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade, die is veroorzaakt
door het doen of (na)laten van hemzelf en/of zijn gezinsleden, zijn loges, of door hem
toegelaten bezoekers voor zover het gaat om schade die aan de recreant of hen kan
worden toegerekend.

Artikel 8: Duur en afloop van de overeenkomst 
De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode.

Artikel 9: Gebruik door derden 
Het is noch de ondernemer noch de recreant toegestaan het vakantieverblijf onder welke 
benaming dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in 
gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden 
waaronder de toegestane in gebruikgeving plaatsvindt, worden te voren bij afzonderlijke 
overeenkomst geregeld.

Artikel 10: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie 
1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de
overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks
voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in
zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de ondernemer



niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het 
recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant 
de plaats of het vakantiehuis te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten.
De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten. 
2. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd dit op
kosten van de recreant te doen. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de schade die
voortvloeit uit of verband houdt met het verwijderen van het vakantieverblijf, tenzij de
schade is ontstaan door de schuld van de ondernemer of diens personeel. Eventuele
stallingskosten zijn voor de recreant.
3. Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst
heeft opgezegd, dan dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen.
4. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 11: Ontbinding
1. Indien de plaats buiten schuld van de ondernemer te niet is gegaan of tijdelijk niet
gebruikt kan worden, hebben de ondernemer en de contractant het recht de overeenkomst
te ontbinden.
2. Indien mogelijk kan de ondernemer de contractant een gelijkwaardige vervangende
plaats tegen een gelijke prijs aanbieden. In dat geval kan de contractant kiezen tussen
ontbinding of het aanvaarden van de vervangende plaats.
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