Huurcontract 2020
(invullen met blokletters a.u.b.)

Hoofdhuurder
Achternaam en voorletters ………………………………………………………………………………………
Adres ……………………………………………………………………………………………………………….
Postcode en woonplaats …………………………………………………………………………………………
Geboortedatum en – plaats ……………………………………………………………………………………...
Telefoon thuis ……………………………………………. Telefoon werk ……………………………………
Telefoon mobiel ………………………………………….. Telefoon caravan ………………………………..
Emailadres …………………………………………………………………………………………………………
BSN-nummer …………………………………………….… Legitimatie gecontroleerd nieuwe gasten
Huur standplaatsnummer ……………………………… (Seizoen / jaar)
Totaal aantal personen per plaats ………………………………………………………………………………

Inwonende gezinsleden (naam en geboortedatum)
1. …………………………………………………………… geboortedatum …………………………………..
2. …………………………………………………………… geboortedatum …………………………………..
3. …………………………………………………………… geboortedatum …………………………………..
4. …………………………………………………………… geboortedatum …………………………………..
5. …………………………………………………………… geboortedatum …………………………………..

Overige gegevens
Kenteken auto …………………………………………….............................................................................
Slagboomsleutel nummer ………………………………………………………………………………………..
Honden en/of katten: ja / nee

zo ja, aantal ……………………........................

Huur postbus:

zo ja, nummer …………………………………...

ja / nee

Optie
Kampeermiddel mede in eigendom van of wordt gebruikt door 2e gezin/gebruiker? Ja / nee
Zo ja, naam ……………………………………………….. geboortedatum …………………………………..
Het verhuren van uw kampeermiddel aan derden is NIET toegestaan (zie artikel 5, algemeen reglement 2019)

Voor prijzen 2020 en ondertekening z.o.z.

Prijzen 2020
Kleine caravans (Veluwemaat) en stacaravans hebben altijd een jaarplaats
Jaarplaats
Forensenbelasting ( berekend door de gemeente Ede)

€ 2.395,00
€ 213,00

Seizoenplaats
Toeristenbelasting
Caravans groter dan 30 m², per m² meer (zie art. 8 algemeen reglement - max. 5m²)
Tweede gezin/gebruiker van de caravan per seizoen
Tweede auto (bij mogelijkheid op de plaats, te beoordelen door beheerder
Per hond en/of kat
Elektraverbruik per kWh
Gasverbruik per m³ - CO₂ - gecompenseerd
Waterverbruik per m³

€ 2.055,00
€ 138,00
€
72,00
€ 255,00
€
78,00
€
57,50
€
0,30
€
3,95
€
3,70

NB: Voorschot energie (water, gas en elektra) wordt gebaseerd op verbruik voorgaande jaar.
Forensenbelasting voor sta- en Veluwemaatcaravans wordt geïnd door de Gemeente Ede.
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

Het contract dient vóór 8 november 2019 in het bezit te zijn van De Dikkenberg BV. Begin december 2019 ontvangt u de standpla atsfactuur
over 2020. Het totaal verschuldigde bedrag dient ineens of in twee termijnen te worden voldaan. De eerste helft van het totale factuurbedrag
vóór 15 januari 2020 en de tweede helft vóór 15 april 2020. Betaling bij voorkeur via bankrekeningnummer NL32 INGB 0002 4055 29 t.n.v.
De Dikkenberg BV te Bennekom o.v.v. contract- en factuurnummer. Eventueel kunt u ook betalen bij de receptie (pin of contant). Elke te
late betaling zal leiden tot een debetrente van 1% per maand.
Onder het hiervoor genoemde jaar wordt verstaan het kalenderjaar 2020. Het seizoen 2020 begint op 3 april en eindigt op 31 oktober. Op een
seizoenplaats dienen (voor)tenten, windschermen e.d. buiten het seizoen verwijderd te zijn. Bij over treding wordt het dagtarief berekend.
Deze overeenkomst geldt uitsluitend voor boven vermeld seizoen of jaar. Huurrechten m.b.t. een nieuw seizoen of jaar ontstaan eerst nadat
De Dikkenberg een daarop betrekking hebbend contract, met eventueel t.o.v. het voorafgaande seizoen of jaar gewijzigde voorwaarden heeft
aangeboden en binnen de daarbij gestelde termijn ondertekend retour heeft ontvangen. Indien geen nieuwe overeenkomst tot stan d komt,
dient de standplaats op het einde van het seizoen of jaar volledig ontruimd en in ordelijke staat te worden achtergelaten. Bij het in gebreke
blijven daarvan voert De Dikkenberg dit op kosten van de betreffende huurder zelf uit.
Gebruik van uw kampeermiddel voor permanente bewoning en/of het kiezen van het adres van dit recreatiepark als uw woonadres
is strikt verboden en zal tot onmiddellijke beëindiging van de standplaatshuur leiden.
Behoudens in geval van opzet of grove schuld is Recreatiepark De Dikkenberg niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of s chade op het
terrein.
Recreatiepark De Dikkenberg staat in voor de deugdelijkheid en de veiligheid van de door haar ter beschikking gestelde accommodatie, tenzij
omstandigheden van buitenaf dit redelijkerwijs niet mogelijk maken. Zijnde niet aansprakelijk voor storingen die het gevolg zijn van
omstandigheden van buitenaf, noch voor storingen ontstaan in een installatie waarop de huurder zelf toezicht heeft.
Eventuele na verzending door De Dikkenberg van dit contract verhoogde door te berekenen lasten zoals: zuiveringslasten, milieuheffing,
toeristenbelasting, energie e.d. kunnen aanvullend in rekening worden gebracht.
Alle kosten voortvloeiende uit niet tijdige betaling zoals: administratie-, aanmanings-, incassokosten e.d. komen voor rekening van de
huurder.
Bij verkoop van uw caravan (met toestemming van de directie) dient u 10% van de aan De Dikkenberg aangeboden verkoopprijs aan
administratie-, bemiddelings- en overdrachtskosten aan De Dikkenberg te vergoeden.
Het algemeen reglement van Recreatiepark De Dikkenberg met daarin gestelde bepalingen, die van toepassing zijn, maken een
onverbrekelijk onderdeel uit van dit contract.

Ondergetekende verklaart het bijbehorende reglement van Recreatiepark De Dikkenberg te Bennekom te
hebben ontvangen en verklaart zich hiermee en met het boven gestelde akkoord.
Plaats ………………………………………………….

Datum ……………………………………………

Handtekening hoofdhuurder …………………………………………………………………………………..

