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Algemene Voorwaarden 
Hondencamping Evensterk is lid van SVR (Stichting Vrije Recreatie) en conformeert zich 
aan de algemene Voorwaarden voor de recreatiebranche. 

De honden 

Overal waar je met meerdere mensen en dieren bij elkaar bent zullen wat afspraken 

moeten zijn, zodat iedereen volop kan genieten. 

Dus ook op onze camping! 

Op het campingterrein mogen de honden los. Bij het begin van het terrein staat een 

schep en een vuilnisbak. Zorg ervoor dat de ontlasting van je eigen hond altijd is 

opgeruimd, zodat niemand daar last van heeft. 

Op de rest van het terrein zijn de honden aangelijnd. 

In de kapschuur is een map aanwezig met allemaal wandelroutes in de omgeving. Wil je 

je hond uitlaten recht tegenover de boerderij, laat de hond dan aangelijnd tot voorbij de 

eerste boerderij en ruim de poep op dat eerste stukje op, omdat we de buren geen 

overlast bezorgen. 

Wil je je honden wassen of verkoelen doe dat dan niet in het sanitair voor mensen, maar 

gebruik het waterpunt op de camping. 

U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw hond of eigendommen 

ontstaan door spelende/loslopende honden op ons campingterrein. 

De kampeerplekken 

Caravans, kampers en tenten kunnen worden geplaatst in overleg. 
Er zijn stroompunten aanwezig waar tegen betaling gebruik van gemaakt kan worden. 

Verhuur van de woonwagen 

De woonwagen is ingericht voor recreatief gebruik en dienen ook als zodanig te worden 
gebruikt. 

Eventueel ontstane schade dient in overleg vergoed te worden. 

Betalingen 

De reservering wordt definitief indien 50% van het totaalbedrag is overgemaakt. 
Het resterend bedrag dient uiterlijk 2 weken voor aankomst op de rekening te staan. 

Indien de betalingen niet tijdig bijgeschreven zijn, dan behouden wij het recht de 
reservering te annuleren en eventuele kosten die daarmee zijn gemoeid door te 

berekenen. 
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Annulering 

 
1. De contractant is bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren. 
2. Ingeval van annulering is de contractant aan de ondernemer de volgende 
schadeloosstelling verschuldigd: 
- bij annulering tot zes maanden voor de ingangsdatum: 25% van de overeengekomen 
prijs. 
- bij annulering tot vier maanden voor de ingangsdatum: 50% van de overeengekomen 
prijs. 
- bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum: 75% van de overeengekomen 
prijs. 
- bij annulering binnen twee maanden voor de ingangsdatum: 90% van de 
overeengekomen prijs. 
- bij annulering binnen 2 weken of niet verschijnen op de dag van aankomst is de 
contractant de overeengekomen prijs verschuldigd. 

 

 

Klachten 

Klachten over de accommodatie, de camping of faciliteiten dienen altijd te worden 
ingediend bij de beheerder zodat we in staat gesteld worden dit onmiddellijk op te lossen 

met een uitloop tot 48 uur. 
Indien er tijdens het verblijf geen klacht is ingediend, maar pas achteraf schriftelijk of 

telefonisch wordt aangemeld, wordt dit niet gehonoreerd. Een eventuele 
schadevergoeding komt hiermee te vervallen. 

Geschillen 

Op basis van deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
Geschillen aangaande de Voorwaarden kunnen alleen worden voorgelegd aan bevoegde 

rechters. 

Correspondentie 

Alle correspondentie kan worden gericht aan: 

Hondencamping Evensterk 

Amerika 14 
9342 TC Een (Dr) 

evensterk@hotmail.com 

 

 


