
 

 

ALLONGE BIJ RECRON-VOORWAARDEN VOOR VASTE 

PLAATSEN 

 

De ondergetekenden: 

 

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 

VAKANTIEPARK DE MEEUW B.V., kvk 10040855, statutair 

gevestigd en kantoorhoudende te (3896 LA) Zeewolde, aan het adres 

Wielse Weg 3, in deze kwestie rechtsgeldig vertegenwoordigd door de 

heer A.F.E. Schiphorst, hierna te noemen: “Ondernemer”; 

 

enerzijds 

en 

   
2. de heer / mevrouw …………………. wonende te ………………….aan 

het adres ………………, ………….. hierna te noemen: “Recreant”; 

 

anderzijds 

hierna gezamenlijk te noemen: “partijen” 

 

overwegende als volgt: 

 

(a) dat Ondernemer en Recreant een overeenkomst hebben gesloten met 

betrekking tot standplaats ………….. voor recreatieve doeleinden, 

waarop de RECRON-voorwaarden, tot stand gekomen in november 

2006 en in werking getreden per 1 januari 2008, van toepassing zijn 

verklaard, hierna te noemen: “de Overeenkomst”; 

 

(b) dat Recreant en Ondernemer kenbaar hebben gemaakt hun 

verplichtingen uit de Overeenkomst te willen nakomen en dat zij in de 

geest van de Overeenkomst een aantal bepalingen in aanvulling op c.q. 

in afwijking van hetgeen is bepaald in de RECRON-voorwaarden op 

willen nemen; 

 

verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

 

1. In aanvulling op c.q. in afwijking van hetgeen is bepaald in de 

Overeenkomst en de RECRON-voorwaarden verklaart Ondernemer 

jegens Recreant dat Ondernemer gedurende een periode vanaf de 

ondertekening van de Overeenkomst tot 15 jaar (tot 2028) geen 

gebruik zal (kunnen) maken van zijn bevoegdheid tot opzegging, tenzij 

zich een omstandigheid voordoet zoals genoemd in artikel 10 lid 3 sub 

a t/m f van de RECRON-voorwaarden. In dat geval is Ondernemer 

gerechtigd om de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen met  



 

 

 

 

 

 

 

inachtneming van een termijn van drie maanden voor afloop van het 

lopende contractjaar.  

 

2. Uiterlijk 12 maanden voorafgaand aan de in artikel 1 genoemde  

            datum treden partijen in overleg omtrent een eventuele  

            verlenging van deze termijn.  

 

3. In aanvulling op hetgeen is bepaald in artikel 9 van de RECRON-

voorwaarden wordt benadrukt dat de rechten uit deze allonge een 

persoonlijk recht vormen en deze zijn alleen overdraagbaar mét 

voorafgaande schriftelijke toestemming van de Ondernemer. Indien 

Recreant voornemens is over te gaan tot vervreemding van het in zijn 

eigendom behorende kampeermiddel, dan voeren Ondernemer en 

Recreant overleg over de voorwaarden, zoals bijvoorbeeld financiële 

voorwaarden, waaronder Ondernemer bereid is zijn toestemming te 

verlenen voor overdracht van de Overeenkomst en deze allonge.   

 

4. Het vorenstaande laat onverlet de bevoegdheid van Ondernemer om op 

voorstel van Ondernemer een wijziging van het jaargeld plaats te laten 

vinden, zoals dat is bepaald in artikel 4 van de RECRON-voorwaarden.  

 

5. Voor het overige blijven de bepalingen uit de overeenkomst en de 

RECRON-voorwaarden ongewijzigd.  

 

Aldus overeengekomen, opgemaakt en in tweevoud ondertekend op 

__________ te _________________ 

 

 

 

________________________   ______________________ 

Ondernemer      Recreant 

Vakantiepark De Meeuw B.V.    

namens deze:                                       namens deze:  

A.F.E. Schiphorst     …………………………… 

  

 


