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Algemeen Reglement 

 

Naturistisch Recreatiepark Elsendorp is aangesloten bij RECRON. De door RECRON opgestelde 

voorwaarden maken, voor zover van toepassing, deel uit van de reglementen, zoals deze zijn 

vastgesteld door de directie van Naturistisch Recreatiepark Elsendorp. Het algemeen reglement geldt 

voor alle recreanten. Los daarvan gelden voor gebruikers van jaarplaatsen met een chalet of 

stacaravan en voor gebruikers van een seizoenplaats aanvullende reglementen. 

Elke recreant wordt geacht de inhoud van de van toepassing zijnde reglementen te kennen en na te 

leven. Bij niet naleving van de reglementen kan de parkleiding besluiten de recreant van het park te 

verwijderen c.q. verdere toegang tot het park te ontzeggen. 

 

1. Uitgangspunten. 

Naturistisch Recreatiepark Elsendorp is een naturistenpark. Indien de weersomstandigheden het 

toelaten er een buitentemperatuur boven 18° C heerst, geldt als vuistregel dat de recreanten geheel 

ongekleed gaan. Een verblijf op ons park dient gekenmerkt te zijn door respect voor mederecreanten 

en waardering voor natuur en milieu. 

2. Algemene toelatingseisen 

2.1 Elke bezoeker dient zich te melden bij de receptie en zich middels een daartoe geëigend 

document te legitimeren. 

2.2 Bezoekers betalen het vastgestelde entreegeld. 

2.3 Door betaling van het entreegeld geeft men te kennen akkoord te gaan met de heersende 

gedragsregels. 

2.4 Personen met piercings door de erogene zones en/of degene die hun lichaam hebben laten 

voorzien van afbeeldingen op een, naar de mening van de parkleiding, maatschappelijk niet 

aanvaarde wijze, wordt de toegang tot het park ontzegd c.q. worden van het park verwijderd. 

2.5 Het publiekelijk uitdragen van politieke en/of religieuze opvattingen is niet toegestaan. 

2.6 Overmatig gebruik van genotmiddelen is niet toegestaan. 

2.7 Het gebruik, bezit en/of handel van drugs en aanverwante middelen is verboden. 

2.8 In “De Oase” mogen uitsluitend consumpties en gerechten genuttigd worden welke door De 

Oase worden verkocht. In alle overige openbare ruimten is het nuttigen van consumpties en 

etenswaren niet toegestaan.  

2.9 De recreant is verantwoordelijk en draagt zorg voor alle op zijn/haar kavel aanwezige gasten. 

       
3. Verblijfsrecreanten 

3.1 Door inschrijving bij de receptie geeft men te kennen akkoord te gaan met de gedragsregels, 

zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde reglementen. 

3.2 In overleg met de parkleiding wordt vastgesteld welke personen op het inschrijfformulier 

worden vermeld als zijnde verblijfsrecreanten. 

3.3 De parkleiding heeft het recht aan het onder 3.2 bedoelde aantal personen een maximum te 

stellen. In dat geval zal slechts tegen een extra vergoeding bijschrijving plaatsvinden. 

3.4 De leeftijd van de hoofdverantwoordelijke recreant is tenminste 18 jaar.  

 

 

-1/6- 



Algemene Reglementen                       Elsendorp 

 

  

 
4. Het ontvangen van bezoek en logés 

De overeenkomst geldt uitsluitend voor de recreant, zijn of haar partner en thuiswonende kinderen. 

Alle andere gasten zijn entreegeld en/of overnachtingsgeld verschuldigd. 

Het ontvangen van bezoekers, welke niet als verblijfsrecreant zijn ingeschreven, is toegestaan onder 

de volgende voorwaarden: 

4.1 Bezoekers melden zich bij aankomst bij de receptie en legitimeren zich middels een daartoe 

geëigend document. 

4.2 Bezoekers betalen het vastgestelde entreegeld 

4.3 Bezoekers is niet toegestaan een huisdier mee te nemen. 

4.4 Door betaling van het entreegeld geeft men te kennen akkoord te gaan met de heersende 

gedragsregels. 

4.5 De ontvanger van het bezoek draagt er zorg voor dat zijn/haar bezoekers de gedragsregels, 

zoals vastgelegd in de reglementen, naleven. 

4.6 De parkleiding is bevoegd bezoekers, die de gedragsregels, zoals vastgelegd in de 

reglementen, overtreden, van het park te verwijderen. 

4.7 De recreant blijft verantwoordelijk voor de gedragingen van bezoekers en/of logés. 

4.8 Bezoekers zijn welkom vanaf 09.30 uur en verlaten voor 22.00 uur het park. 

4.9 Bezoekers parkeren hun motorvoertuig buiten het park. 

 

5. De kampeerplaats 

5.1 Indeling, plaatsafbakening en de situering van kampeermiddelen worden bepaald door de 

parkleiding. 

5.2 De kampeerplaats alsmede het geplaatste kampeermiddel dienen er verzorgd uit te zien. 

5.3 Huishoudelijk afval wordt gedeponeerd in Elsendorp afvalzakken, en vervolgens in de       

daarvoor bestemde containers in de milieustraat. Elsendorp afvalzakken zijn te verkrijgen bij 

de receptie. 

5.4  Glas wordt gedeponeerd in de glascontainers in de milieustraat. 

5.5 Papier wordt gedeponeerd in de papiercontainers in de milieustraat. 

5.6  De milieustraat bevindt zich op de parkeerplaats bij het Gruttoveld. 

5.7 Tuinafval wordt gedeponeerd in de daarvoor bestemde groenopslag. 

5.8 Het deponeren en/of achterlaten van chemisch afval en/of elk ander afval dan huishoudelijk 

afval is niet toegestaan. De recreant dient dit afval zelf af te voeren.  

5.9 Bij vertrek laat men de kampeerplaats achter in dezelfde staat als bij aankomst. 

 

6. Kampeermiddelen 

6.1 De parkleiding heeft het recht kampeermiddelen van inferieure kwaliteit en/of 

kampeermiddelen met onvoldoende uitstraling de toegang tot het park te ontzeggen c.q. van 

het park te verwijderen. 

6.2 Voor jaarplaatsen met een chalet of stacaravan geldt een aanvullend reglement. 

6.3 Voor jaar-en seizoengasten met een toercaravan geldt eveneens een aanvullend reglement. 
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7. Energievoorziening 

7.1 Het gebruik en de opslag van stookolie en LPG is niet toegestaan. 

7.2 Bij een toercaravan mogen niet meer dan twee goedgekeurde gasflessen à 10 kg geplaatst 

zijn. Hierop wordt strikt toegezien. Controle door de brandweer behoort tot de 

mogelijkheden. 

7.3  Voor de elektrische aansluiting is het gebruik van een eurostekker verplicht.  

7.4 De elektrische aansluiting mag tot maximaal 1.320 watt belast worden. 

7.5 Het gebruik van elektrische verwarming is niet toegestaan. 

7.6 Het maken van open vuur is in het gehele park verboden. Barbecueën met houtskool is wel 

toegestaan., m.u.v. extreme weersomstandigheden. 

7.7 De nutsvoorzieningen mogen uitsluitend aangewend worden voor huishoudelijk gebruik. 

7.8  Recreatiepark Elsendorp b.v. is niet aansprakelijk voor de gevolgen van technische storingen 

aan de nutsvoorzieningen. 

 

8. Sanitaire voorzieningen 

8.1 Na het gebruik van de sanitaire voorzieningen dienen deze schoon achtergelaten te worden. 

8.2 Kinderen t/m 4 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene gebruik maken van 

de sanitaire voorzieningen. 

8.3 Alleen volwassenen mogen gebruik maken van de wasserette. De gebruiksaanwijzingen 

dienen stipt te worden opgevolgd. 

8.4 Het is ten strengste verboden in de toiletruimtes te fietsen, skaten en deze als speelplaats 

en/of hangplek te gebruiken. 

8.5 Voor het drogen van wasgoed in de buitenlucht mag enkel gebruik gemaakt worden van een 

wasrekje met een maximale afmeting van 1 x 2 m. Het gebruik van droogmolens, alsook het 

spannen van wasdraden is niet toegestaan. 

 

9. Sportvoorzieningen 

9.1 Het gebruik maken van de aanwezige sportvoorzieningen, waaronder de zwemvijver en het 

zwembad, alsmede het deelnemen aan recreatieve activiteiten geschiedt geheel voor eigen 

risico. 

9.2 Wil men gebruik maken van de tennisbaan, dan koopt men van tevoren bij de receptie een 

dag/week, of jaarpas. Het reserveren van een tennisbaan gebeurt vervolgens door het 

plaatsen van uw pas op het reserveringsbord bij de tennisbaan. Zie ook het aanvullende 

reglement voor de tennisbanen. 

9.3 De waterglijbaan is alleen te gebruiken als de waterstroom in werking is. 

9.4 Het is verboden op de glijbaan te lopen of te springen. Ook mogen er geen voorwerpen 

meegenomen worden op de glijbaan. Bewaar te allen tijde voldoende afstand van uw 

voorganger.  

9.5 Bij onweer verlaat iedereen de zwemvijver en het strand.  

9.6 Voor het gebruik van het zwembad geldt een aanvullend reglement welk voorhanden is bij de 

receptie. 
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10. Vervoermiddelen 

10.1 Per standplaats wordt één pasje voor de slagbomen verstrekt. Bij oneigenlijk gebruik wordt 

het slagboompasje (tijdelijk) geblokkeerd of ingenomen.  

10.2 Op het hele park geldt een maximumsnelheid van 5 km/uur, dus er wordt stapvoets gereden. 

10.3 Fietsers en voetgangers hebben te allen tijde voorrang. 

10.4 Auto’s worden geparkeerd op de daarvoor bestemde parkeerterreinen. 

10.5 Alleen voor de aan- en afvoer van kampeermiddelen, of volumineuze goederen mag een auto 

gedurende een korte tijd geparkeerd worden op de kampeerplaats. 

10.6 Tussen 22.00 uur en 07.00 uur is het gebruik van motorvoertuigen op het park niet 

toegestaan. Bij aankomst na 22.00 uur of vertrek voor 07.00 uur parkeert men de auto buiten 

het park.  

10.7 Het rijden op een bromfiets of een scooter is in het hele park niet toegestaan. 

10.8 In het gehele park geldt een verbod voor het wassen van motorvoertuigen en het plegen van 

onderhoud hieraan. 

10.9 De auto mag niet als vervoermiddel in het park gebruikt worden, maar alleen om via de 

kortste weg van en naar de slagbomen, personen te vervoeren. 

 

11. Orde en rust 

11.1 Het gebruik van televisies, radio’s en andere geluid producerende apparaten is slechts 

toegestaan als het voortgebrachte geluid niet hinderlijk is voor mederecreanten. 

11.2 Tussen 22.00 uur en 07.00 uur dient er absolute rust te zijn in het park. 

11.3 Na 20.30 uur bezoekt iedere recreant gekleed De Oase. 

11.4 Het is recreanten niet toegestaan openbare feesten of andere groepsactiviteiten te 

organiseren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de parkleiding van 

Recreatiepark Elsendorp. 

 

12. Fotograferen en filmen 

12.1 Fotograferen van derden is alleen toegestaan met toestemming van de parkleiding en indien 

degene die gefotografeerd wordt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend. 

12.2 Filmen en het gebruik van video-en filmcamera’s is niet toegestaan. 

12.3 Bij overtreding van het hiervoor onder 1. en 2. gestelde, is de parkleiding bevoegd de 

desbetreffende foto/film/videoapparatuur, film, videoband of mobiele telefoon in beslag te 

nemen en/of deze te vernietigen. 
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13. Huisdieren 

Aan verblijfsrecreanten, dus géén dagbezoekers, kan worden toegestaan één hond of één kat in het 

park te laten verblijven en wel onder de volgende voorwaarden: 

13.1 Het voornemen om een huisdier in het park te laten verblijven wordt voorgelegd aan de 

parkleiding. 

13.2 De parkleiding bepaalt of, en zo ja, welke huisdieren worden toegelaten. 

13.3 Mederecreanten mogen geen hinder veroorzaakt door huisdieren ondervinden. 

13.4 De recreant draagt er zorg voor dat het huisdier op de eigen kampeerplaats blijft; met 

 uitzondering van het uitlaten. 

13.5 Buiten de eigen kampeerplaats moet het huisdier altijd aangelijnd zijn. De lengte van de lijn is 

maximaal 1.50 m. 

13.6 Het uitlaten van huisdieren is alléén toegestaan door personen die een fysiek overwicht 

hebben op het dier. 

13.7 Het uitlaten gebeurt buiten het park, of op de huisdieren uitlaatplaats op het park. 

13.8 De aanwezigheid van huisdieren in de openbare gebouwen, alsmede op het strand bij de 

zwemvijver is uitdrukkelijk verboden. 

13.9 Het laten zwemmen van huisdieren in de zwemvijver is niet toegestaan en heeft verwijdering 

van het huisdier van het park tot gevolg. 

13.10 Uitwerpselen van een huisdier, welke onvoorzien worden gedeponeerd buiten de huisdieren 

uitlaatplaats, moeten terstond door de eigenaar van het betrokken huisdier worden 

opgeruimd. 

13.11   Op de huisdieren uitlaatplaats is het toegestaan het huisdier los (niet aangelijnd) te laten, 

mits de begeleid(st)er het dier onder controle heeft. 

13.12 Indien de recreant/eigenaar zijn huisdier op de kampeerplaats alleen laat, draagt hij er zorg 

voor dat tijdens zijn afwezigheid het huisdier geen hinder kan veroorzaken voor 

mederecreanten. 

13.13 Worden deze voorschriften niet nageleefd, dan kan de parkleiding besluiten een verder 

verblijf van het huisdier op het park niet toe te staan. 

13.14 Recreatiepark Elsendorp b.v. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor door huisdieren 

aangebrachte schade op welk wijze dan ook, noch voor schade die het huisdier zichzelf of de 

eigenaar berokkent. 

13.15 Loslopende huisdieren worden door de parkleiding van Recreatiepark Elsendorp van het park 

verwijdert. 

 

14. Cameratoezicht 

In Naturistisch Rekreatiepark Elsendorp B.V. worden op een beperkt aantal plaatsen 

camerabeelden gemaakt ter bescherming van uw eigen veiligheid en van uw en onze 

eigendommen. Naturistisch Rekreatiepark Elsendorp B.V. heeft daarbij een gerechtvaardigd 

belang, terwijl ook uw belangen zorgvuldig zijn afgewogen. 

De camera’s zijn duidelijk zichtbaar en er hangen op de betreffende plaatsen bordjes waaruit 

blijkt dat er sprake is van cameratoezicht. Door uw aanwezigheid op die plaatsen stemt u 

daarmee in. Er worden alleen beeldopnamen gemaakt. Er is geen sprake van 

geluidopnamen. De systemen zijn analoog. 

De beelden worden veertien dagen bewaard, tenzij er sprake is van een incident. In dat geval 

worden de beelden bewaard zo lang als dat nodig is voor de afhandeling van het betreffende 

incident. De beelden kunnen alleen worden teruggekeken door de bedrijfsleider/beheerder en 

in geval van een incident door de politie. 
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15. Bedrijfsmatige activiteiten. 

Zonder schriftelijke toestemming van de directie is het verboden op het park enige vorm van handel 

en/of bedrijf en/of beroep uit te oefenen. 

 
16. Annuleringsbepalingen 

16.1 Indien de recreant, ongeacht de reden, besluit tot annulering van een afgesloten 

huurovereenkomst, is hij/zij de volgende annuleringsvergoeding verschuldigd: 

* bij annulering tot 3 maanden voor de ingangsdatum 15% van de overeengekomen 

totaalprijs; 

 * idem tot 2 maanden 50%; 

 * idem tot 1 maand 75%; 

 * idem binnen 1 maand of tijdens het verblijf 100%. 

16.2 Wanneer de recreant op de ingangsdatum van de huurovereenkomst zonder bericht niet 

arriveert, wordt dit als annulering aangemerkt met bovengenoemde financiële gevolgen en 

heeft Recreatiepark Elsendorp b.v. weer de beschikking over de gehuurde kavel/object. 

 

17. Klachten 

17.1 Hebt u klachten, dan vragen wij u deze direct te melden bij de receptie. 

17.2 Wordt na melding uw klacht niet naar uw tevredenheid opgelost, dan vragen wij u zich te 

wenden tot de directie. 

 

18. Slotbepaling 

18.1 Recreatiepark Elsendorp b.v. kan aan daartoe bevoegde personen opdracht geven de 

naleving van de van toepassing zijnde reglementen te controleren. 

18.2 De parkleiding is bevoegd recreanten/bezoekers die deze regels niet naleven, of op andere 

wijze de goede sfeer en rust verstoren of verstoord hebben, van het park te verwijderen, 

respectievelijk de toegang tot het park te ontzeggen, zonder restitutie van betaalde 

huurgelden en borgstellingen. Zijn de overtredingen naar het oordeel van de directie ernstig, 

dan zal aangifte gedaan worden en is de parkleiding bevoegd deze recreanten/bezoekers 

onmiddellijk van het park te verwijderen. 

18.3 Recreanten/bezoekers die schade toebrengen aan eigendommen van Recreatiepark 

Elsendorp B.V., stellen wij aansprakelijk voor alle kosten die voortvloeien uit reparatie en/of 

vervanging c.q. bedrijfsschade. 

18.4 In alle gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de directie van Naturistisch 

Recreatiepark Elsendorp b.v. 

 

 

Hiermee komen alle voorgaande uitgaven van Algemene Reglementen van Naturistisch 

Recreatiepark  Elsendorp b.v.  te vervallen. 

 

 

Elsendorp, 10 februari 2015 

 

 

 

 

 

-6/6- 

 

 



Algemene Reglementen                       Elsendorp 

 

  

 

Privacyverklaring 

 
Naturistisch Recreatiepark Elsendorp B.V. 

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze 

privacyverklaring. 

 
Contactgegevens 

Naturistisch Recreatiepark Elsendorp B.V. 

Den Heikop 18, 5424 SW Elsendorp 

telefoonnummer: 0492 – 351810 

website: http:/www.elsendorp.nl 

KVK-nummer: 17058575 

De heer J.J.A. Overeem is de contactpersoon inzake privacykwesties/AVG. Hij is te bereiken via 

mailadres: jan.overeem@starlinemobielebungalows.nl of telefonisch op nummer 0492-351810. 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Naturistisch Recreatiepark Elsendorp B.V. kan persoonsgegevens van u verwerken doordat: 

• u gebruik maakt van onze diensten; 

• u online een reservering plaatst bij Naturistisch Recreatiepark Elsendorp B.V.; 

• en/of omdat u deze gegevens na accordering van deze privacyverklaring zelf aan ons verstrekt, 

bijvoorbeeld bij het invullen van een contactformulier op de website. 

• Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

• bedrijfsgegevens (indien namens een bedrijf gereserveerd wordt); 

• voor- en achternaam; 

• geslacht; 

• telefoonnummer; 

• mailadres; 

• geboortedatum; 

• adresgegevens; 

• gegevens over uw activiteiten op onze website; 

• IP-adres. 

Naturistisch Recreatiepark Elsendorp B.V. neemt een aantal gegevens over uit uw identiteitsbewijs 

om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Het gaat dan om het soort identiteitsbewijs, het 

nummer daarvan en de geldigheidsdatum. 

 
Cameratoezicht 

Verder worden er door Naturistisch Recreatiepark Elsendorp B.V. op een beperkt aantal plaatsen 

camerabeelden gemaakt ter bescherming van uw eigen veiligheid en uw en onze eigendommen. 

Naturistisch Recreatiepark Elsendorp B.V. heeft daarbij een gerechtvaardigd belang, terwijl ook uw 

belangen zorgvuldig zijn afgewogen. De camera’s zijn duidelijk zichtbaar en er hangen op de 

betreffende plaatsen bordjes waaruit blijkt dat er sprake is van cameratoezicht. Er worden alleen 

beeldopnamen gemaakt. Er is geen sprake van geluidopnamen. De systemen zijn analoog. De beelden 

worden veertien dagen bewaard, tenzij er sprake is van een incident. In dat geval worden de beelden 

bewaard zo lang als dat nodig is voor de afhandeling van het betreffende incident. De beelden kunnen 

alleen worden teruggekeken door de bedrijfsleider/beheerder en in geval van een incident door de 

politie. 
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Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 

jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 

online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 

worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 

onze contactpersoon: J.J.A. Overeem, tel.0492-351810 email: 

jan.overeem@starlinemobielebungalows.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Wij verwerken uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar 

om verzoekt en/of om u schriftelijk (per mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u 

telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden of als dat nodig is om de overeenkomst met u uit te 

voeren. 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

• reserveren; 

• marketing; 

• informeren. 

Concreet: 

Reserveren 

• afhandelen van reserveringen;  

• bellen of mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

Afhandelen van reserveringen 

Als u een reservering maakt bij Naturistisch Recreatiepark Elsendorp B.V., dan hebben wij uw 

gegevens nodig om uw reservering af te kunnen handelen. Zo verwerken wij uw bedrijfsnaam (indien 

van toepassing), voor- en achternaam en adres om uw reservering te registreren en te bevestigen. 

Uw telefoonnummer en mailadres worden opgeslagen om u - indien nodig - te benaderen en om u te 

informeren over de afhandeling van uw reservering. 

 

Marketing 

• het verzenden van onze nieuwsbrief per mail; 

• mailen om uw tevredenheid als klant te kunnen onderzoeken via een klanttevredenheids-

onderzoek; 

• marketinganalyses en optimalisaties met als doel u zo optimaal mogelijk van informatie te 

voorzien over onze producten en diensten. 

Nieuwsbrief 

Als u klant bij ons bent of indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan slaan wij uw naam en uw 

mailadres op om de digitale nieuwsbrief aan u te verzenden. Wij doen dat maximaal vier keer per 

jaar. U kunt zich op ieder moment afmelden voor de nieuwsbrief door u af te melden via de link die 

in iedere nieuwsbrief is opgenomen. 

Analytics 

Onze websites verzamelen uw gegevens om onze websites te verbeteren. Dit gebeurt via Google 

Analytics. Deze gegevens worden via uw IP-adres verzameld. Denk hierbij aan informatie die 

betrekking heeft op de duur van uw websitebezoek of de specifieke websitepagina’s op onze website 

die u bezoekt. 
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Informeren 

• informeren over onze producten en diensten; 

• verzenden van huishoudelijke mededelingen. 

Verzoek tot contact 

Als u ons verzoekt om contact met u op te nemen via het contactformulier op de website, dan vragen 

wij alleen de gegevens die nodig zijn om u van dienst te kunnen zijn. Uw naam, bedrijfsnaam (indien 

van toepassing), adres, mailadres en telefoonnummer worden gebruikt om contact met u op te 

nemen. 

 
Geautomatiseerde besluitvorming 

Wij nemen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op 

basis van geautomatiseerde verwerkingen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door 

computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 

ons) bij betrokken is. 

 

Gebied waarin de persoonsgegevens gebruikt worden 

Wij gebruiken persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER), met name in 

Nederland. 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw 

gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende 

(categorieën) van persoonsgegevens: 

• reserveren: conform de fiscale bewaarplicht van de belastingdienst; 

• marketing: tot maximaal 2 jaar na het laatste contactmoment; 

• nieuwsbrief (bijzondere marketingactiviteit): tot het moment dat u zich uitschrijft voor de 

nieuwsbrief; 

• informeren: tot maximaal 2 jaar na het laatste contactmoment. 

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren 

van een overeenkomst en om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld 

fiscale verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens in opdracht van ons verwerken sluiten wij 

indien nodig een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 

vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

 

Google Analytics 

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en 

hoe effectief onze Google Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus 

verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht 

naar - en door Google opgeslagen op - servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van 

Google voor meer informatie.  

U treft het privacybeleid van Google Analytics via de link https://policies.google.com/privacy?hl=nl.  

Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht 

of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed 

op. Wij hebben Google geen toestemming gegeven om via ons verkregen Analytics-informatie te 

gebruiken voor andere Google-diensten. 
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Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. 

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te 

trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het 

recht op overdracht van uw gegevens. Dat betekent dat u bij ons een schriftelijk verzoek kunt 

indienen om uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben naar u of een andere door u 

genoemde organisatie te sturen. 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw (persoons)gegevens of een 

intrekking van uw toestemming of uw bezwaar inzake de verwerking van uw persoonsgegevens 

sturen naar het mailadres van onze contactpersoon AVG: 

jan.overeem@starlinemobielebungalows.nl. 
Om er zeker van te zijn dat het verzoek van u afkomstig is, vragen wij u om een kopie van uw 

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 

We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek. 

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de 

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om 

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging 

tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn 

van misbruik, neem dan contact op via mailadres jan.overeem@starlinemobielebungalows.nl. 

 

 

*** 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algemene Reglementen                       Elsendorp 

 

  

 

Aanvullend reglement voor vaste jaarplaatsen t.b.v. 

stacaravans/chalets. 

 
1. Aanplant en onderhoud van de recreatiekavel. 

1.1 De recreant draagt er zorg voor dat de gehuurde recreatiekavel; hierna te noemen kavel, 

alsook de stacaravan er verzorgd uitzien. 

1.2 De parkleiding is bevoegd, indien de recreant het onder 1.1 gestelde niet naleeft, op kosten 

van de recreant de kavel in een ordentelijke staat terug te brengen. De parkleiding zal van 

deze bevoegdheid slechts gebruik maken, nadat de recreant schriftelijk in gebreke is gesteld 

en de recreant niet binnen een termijn van twee weken na de ingebrekestelling aan het 

verzochte heeft voldaan. 

1.3 Het is niet toegestaan de kavel door middel van het aanbrengen van hekken en gaaswerk af 

te bakenen. Randbeplanting is toegestaan onder de voorwaarde dat deze maximaal 1.50 m 

hoog is en geplant wordt op een afstand van 0,75 m. van de grens van de kavel. 

1.4 Bij de keuze van de aan te brengen beplanting dient rekening gehouden te worden met het 

bosachtige karakter van het park. Bij de receptie is informatie verkrijgbaar over toegestane 

beplanting.  

1.5 Het snoeien van beplanting buiten de eigen kavel is niet toegestaan. 

1.5a Voor het snoeien van beplanting hoger dan 1.50 m. dient vooraf eerst toestemming gevraagd 

te worden bij de parkleiding. 

1.5b Snoeiwerkzaamheden vinden plaats in de periode van 1 november tot 1 mei. 

1.6 Op zon- en feestdagen worden geen geluidsproducerende tuinwerkzaamheden verricht. 

1.7 Het sproeien van de tuin is slechts toegestaan in de tijd gelegen tussen één uur voor en één 

uur na zonsondergang, en enkel via uw eigen waterkraan.  

1.8 Indien de oppervlakte van de kavel groter is dan 180 m² kan de parkleiding toestaan dat een 

gedeelte gebruikt mag worden voor het parkeren van één auto. Toch vragen wij u vriendelijk 

hier minimaal gebruik van te maken, i.v.m. de uitstraling van ons park. 

1.9 Bent u in het bezit van een camper en/of caravan, dan mag u dit kampeerobject maximaal 48 

uur bij uw chalet parkeren voor laden/lossen; echter uitsluitend indien de parkeerplaats op 

de kavel daarvoor toereikend is. Ook hierbij het dringende verzoek om dit tot een minimum 

te beperken.   

1.10 Opslag van materialen en (tuin)gereedschappen op de kavel is alleen toegestaan binnen in 

een tuinhuisje. 

1.11 Het is niet toegestaan regentonnen te plaatsen zonder schriftelijke toestemming van de 

parkleiding. 
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2. Aanleg van voorzieningen en bouwwerken 

Van iedere kavel wordt een ‘inrichtingsdocument’ gemaakt middels een beschrijving, foto’s en een 

tekening. Bij tussentijdse wisseling van eigenaar gelden de reglementen van dat moment en wordt 

indien nodig de inrichting aangepast. 

2.1.1 De recreant is gerechtigd tot het aanbrengen van de navolgende voorzieningen: 

a. Het plaatsen van een windscherm/pergola aansluitend aan de stacaravan met een 

lengte van maximaal 2.80 m. en een hoogte van maximaal 2.20 m. Dit windscherm 

dient voor 2/3 deel te bestaan uit doorzichtig materiaal en een houten en/of 

kunststof frame van dezelfde kleur als het chalet of de stacaravan. Dit dient 

schriftelijk te worden aangevraagd bij de parkleiding. 

b. Het plaatsen van een berging/tuinhuis met een oppervlakte van maximaal 6 m² en 

een maximale nokhoogte van 2.70 m. Ook dit dient schriftelijk te worden 

aangevraagd bij de parkleiding.    

2.1.2 Het plaatsen van een palletkachel is, onder strenge voorwaarden, toegestaan. Hiervoor is 

schriftelijke toestemming nodig van Recreatiepark Elsendorp b.v.  De nu aanwezige 

houtkachels mogen gebruikt blijven worden; echter alleen door palletkachels worden 

vervangen  Bij verkoop van de  stacaravan/ het chalet wordt de houtkachel verwijderd. 

2.1.3 Elke wijziging van de bestaande en nieuwe situatie dient schriftelijk, begeleid door een schets 

of tekening te worden aangevraagd bij de parkleiding en kan alleen doorgang vinden na 

schriftelijke toestemming van Recreatiepark Elsendorp b.v.. 

 

3. Nutsaansluitingen 

3.1 Voor stacaravans geldt een verplichte aansluiting op de aanwezige infrastructuur. Het 

plaatsen van schotels is niet toegestaan. 

3.2 Indien de eigenaar van een chalet/stacaravan wil overgaan tot een telefoonaansluiting, dient 

hierover van tevoren overleg gepleegd te worden c.q. toestemming gevraagd worden van de 

parkleiding. Ook wordt deze in kennis gesteld van het tijdstip van eventuele 

graafwerkzaamheden.  

 

4. Bewoning stacaravans/chalets 

4.1 Het is de eigenaar van de stacaravan/chalet absoluut niet toegestaan zijn stacaravan/chalet 

permanent te bewonen. 

4.2 Inschrijving in het bevolkingsregister van de Gemeente Gemert-Bakel op het parkadres Den 

Heikop 18, 5424 SW Elsendorp, is niet toegestaan. 

4.3 De wettelijke voorschriften en bepalingen aangaande 4.1 en 4.2 moeten worden nageleefd. 

 

5. Onderhoud van de stacaravan/chalet 

5.1 Tijdens zon- en feestdagen en in de periode van 1 mei tot 1 september is het niet toegestaan 

onderhoudswerkzaamheden te verrichten aan de stacaravan/chalet. 

5.2 Onderhoudswerkzaamheden aan de stacaravan/chalet (zoals schilderwerk etc) vinden plaats 

in overleg met de parkleiding. 

5.3 De kleur van het buitenschilderwerk wordt vastgesteld in overleg met de parkleiding. 
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6. Verkoop van stacaravan/chalet 

6.1 Wilt u uw stacaravan/chalet te koop aanbieden, dan meldt u dit bij de receptie. 

6.2 Uitingen van een te koop staande stacaravan/chalet zijn op de kavel niet toegestaan. Na een 

schriftelijke overeenkomst wordt het te koop staande chalet gepubliceerd op de website van 

Recreatiepark Elsendorp: www.elsendorp.nl 

6.3 De koper van de stacaravan/chalet heeft geen recht op overname van de kavel. 

6.4 Bij verkoop van de stacaravan/chalet bestaat geen recht op restitutie van het over enig jaar 

betaalde staangeld, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

6.5 Of de caravan/chalet op het park mag blijven staan is afhankelijk van de goedkeuring van  

Recreatiepark Elsendorp b.v. 

6.6 Wordt deze goedkeuring verleend dan zal daarvoor een door de directie te bepalen bedrag in 

rekening worden gebracht. Dit bedrag is 7% van de verkoopwaarde van de betreffende 

caravan/chalet en de staanplaats daarvan, met een minimum van € 1.250,00 (exclusief BTW) 

6.7 Verkoop van de stacaravan/chalet is uitsluitend mogelijk via bemiddeling door de directie; 

hiervoor wordt een bemiddelingsovereenkomst opgesteld.  

6.8 De door de directie in rekening te brengen bemiddelingskosten bedragen 3% van de 

verkoopprijs met een minimum van € 500,00 (exclusief BTW). 

6.9 Het tijdstip waarop de feitelijke overdracht van de stacaravan/chalet aan de koper geschiedt 

wordt in overleg met Recreatiepark Elsendorp b.v. bepaald, zodat zij hierbij aanwezig kan zijn. 

6.10 Het plaatsen en verplaatsen van een stacaravan/chalet geschiedt enkel en alleen door 

medewerkers van Recreatiepark Elsendorp b.v., of door de door hen aangestelde mensen op 

kosten van de opdrachtgever. 

 

7. Onderverhuur en bruikleen van de stacaravan/chalet 

Onderverhuur en/of bruikleen van de kavel met een stacaravan/chalet is toegestaan gedurende een 

periode van maximaal zes weken per jaar onder de navolgende voorwaarden: 

7.1 Het in onderverhuur geven van de stacaravan/chalet wordt vooraf aan de parkleiding 

meegedeeld, met vermelding van de persoonsgegevens (n.a.w. gegevens) van de 

onderhuurder en/of gebruikers. 

7.2 De parkleiding heeft het recht onderhuurders te weigeren. 

7.3 Bij onderverhuur geldt voor alle in de stacaravan/chalet verblijvende personen, dat hiervoor 

het geldende entreegeld en de wettelijk verschuldigde heffingen worden betaald. 

7.4 De onderverhuurder is verplicht de tijdelijke gebruikers in kennis te stellen van de van 

toepassing zijnde reglementen. 

7.5 De onderverhuurder is aansprakelijk voor (eventuele) schadeveroorzakende gedragingen van 

de tijdelijke gebruikers. 

7.6 Het in bruikleen geven van de stacaravan/chalet is toegestaan aan bloedverwanten in de 1e 

graad, na melding bij de parkleiding. Hiervoor worden wel de wettelijk verschuldigde 

heffingen betaald. 
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8. Het ontvangen van bezoek en logés 

8.1 De overeenkomst geldt uitsluitend voor de recreant, zijn of haar partner en de thuiswonende 

kinderen. Daarnaast mag u altijd twee personen gratis ontvangen. 

8.2 De recreant blijft de eindverantwoordelijke voor de gedragingen van bezoekers en/of logés. 

8.3 De recreant dient bezoekers en/of logés vooraf aan te melden bij de receptie en zorg te 

dragen voor de betaling van het dan geldende entreegeld en/of overnachtingstarief. 

8.4 Bezoekers melden zich bij aankomst bij de receptie en hebben voor 22.00 uur het park 

verlaten. 

 

9. Calamiteiten 

Indien een gast onwel wordt en de situatie is dusdanig dat er onmiddellijk hulp noodzakelijk is, kunt u 

gebruik maken van de Automatische Externe Defibrillator (AED). Deze hangt bij de ingang van De 

Oase. Echter alleen in noodgevallen! Moeten hulpdiensten het park oprijden, dan handelt u als volgt 

voor het openen van de slagbomen: 

9.1 Bel het nummer van het park (0492-351810) of druk op de intercom. 

9.2 Krijgt u geen gehoor, sla dan het glas in van de noodknop, die zich net boven de intercom 

bevindt; de slagboom gaat dan open en blijft open. (Misbruik wordt gestraft) 

 

10. Slotbepaling 

10.1 De recreant doet door het accorderen van deze voorwaarden uitdrukkelijk afstand van 

datgene wat opgenomen is in de Recronvoorwaarden voor vaste plaatsen onder artikel 2 

punt 3 en punt 7, artikel 4 punt 5 en artikel 22 punt 1 en 2. 

 

 

 

Hiermee komen alle voorgaande uitgaven van het aanvullend reglement voor vaste jaarplaatsen t.b.v. 

stacaravans/chalets van Naturistisch Recreatiepark Elsendorp te vervallen. 

 

 

Elsendorp, 10 februari 2015 
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Aanvullend reglement voor seizoenplaatsen 

 
1. Kampeerplaatsen 

1.1 De toegewezen kampeerplaats mag op geen enkele wijze worden afgebakend. 

1.2 Op de kampeerplaats mogen naast het kampeerobject maximaal twee koepeltentjes worden 

bijgeplaatst met een maximum van totaal 8 m² en met een maximale hoogte van 1.5 m., en 

wel op een zodanige plaats dat mederecreanten hiervan geen hinder ondervinden. 

1.3 Aanleg van tuintjes en/of het aanbrengen van beplanting is niet toegestaan. 

1.4 Op de kampeerplaats mogen geen bouwwerken worden opgericht welke niet behoren tot de 

standaarduitrusting van het kampeerobject. Ook het plaatsen van een partytent is niet 

toegestaan. 

 

2. Onderhoud van het kampeerobject 

2.1 De recreant draagt er zorg voor dat zijn of haar kampeerobject er verzorgd en goed 

onderhouden uitziet.  

2.2 Het is niet toegestaan onderhoudswerkzaamheden te verrichten aan het kampeerobject in 

de periode tussen 1 mei en 1 september.  

 

3. Verkoop van het kampeerobject 

3.1  Bent u voornemens uw kampeerobject te verkopen, dan meldt u dit bij de receptie. 

3.2 Uitingen van het feit dat uw kampeerobject te koop staat, zijn op de kampeerplaats niet 

toegestaan. Bij de receptie hangt een bord, waarop u dit voornemen kenbaar kunt maken. 

3.3 De koper van het kampeerobject heeft geen recht op overname van de kampeerplaats. 

3.4 Bij verkoop van het kampeerobject bestaat geen recht op restitutie van het over enig jaar 

betaald staangeld. 

 

4. Het ontvangen van bezoek en logés 

4.1 De overeenkomst geldt uitsluitend voor de recreant, zijn of haar partner en de thuiswonende 

kinderen. Alle andere gasten zijn bezoekersgeld en/of overnachtingsgeld verschuldigd.  

4.2 Bezoekers verlaten voor 22.00 uur het park. 

 

5. Onderverhuur en bruikleen van het kampeerobject 

5.1 Onderverhuur en/of het in bruikleen geven van een kampeerplaats met kampeerobject is 

niet toegestaan. 

 

6. Slotbepaling 

6.1 De recreant doet door het accorderen van deze voorwaarden uitdrukkelijk afstand van 

datgene wat opgenomen is in de Recronvoorwaarden voor seizoenplaatsen onder artikel 2 

punt 7. 

 

Hiermee komen alle voorgaande uitgaven van het aanvullend reglement voor seizoenplaatsen van 

Naturistisch Recreatiepark Elsendorp te vervallen. 

 

 

Elsendorp, 10 februari 2015    
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Aanvullend reglement voor het gebruik van het 

zwembadcomplex 
 

 

1. Toegang tot het zwembad en de supplementen 

1.1 Het is bezoekers van het zwembad niet toegestaan om goederen, artikelen, eten en drinken 

 in welke vorm dan ook mee te nemen. 

1.2 Kleine drijfmiddelen welke uitsluitend voor kleine kinderen bedoeld zijn, mogen door en voor 

deze kinderen gebruikt worden. 

1.3 Het meebrengen van een mobiele telefoon is toegestaan. 

1,4 Kleding en andere artikelen worden opgeborgen in de daarvoor bestemde kledingkastjes. 

1.5 Deze kastjes zijn geen safes, derhalve is Recreatiepark Elsendorp b.v. niet aansprakelijk voor 

diefstal en/of schade van en aan goederen. 

1.6 Bij verlies van de sleutel meldt de gast dit direct aan een van de medewerkers van “De Oase”   

De kosten voor een eventuele nieuwe sleutel c.q. nieuw slot worden bij de gast in rekening 

gebracht. 

1.7 Het kledingkastje wordt leeg en schoon achtergelaten. 

1.8 Kinderen jonger dan 7 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een volwassene. 

1.9 Voor baby’s en kinderen die nog niet zindelijk zijn, zijn zwemluiers verplicht. Deze zijn te 

verkrijgen in de winkel. 

 

 

2. Weigering toegang en/of verwijdering uit het zwembadcomplex. 

2.1 Personen en/of groepen waarvan naar het oordeel van de zwembadbeheerders en/of 

parkleiding blijkt dat zij de orde, rust, hygiëne en/of veiligheid verstoren, worden de toegang 

tot het zwembadcomplex tot nader te bepalen tijd ontzegd, zonder restitutie van betaalde 

toegangsgelden.  

2.2 De parkleiding en zwembadbeheerders van Recreatiepark Elsendorp b.v. kunnen voorts 

personen uit het zwembadcomplex verwijderen en/of de toegang ontzeggen als: 

 a. men aanwijzingen of instructies niet opvolgt; 

 b. men het reglement t.b.v. het zwembadcomplex niet naleeft; 

 c. men onder invloed verkeert van alcohol, drugs of andere verdovende middelen; 

 d. men niet over voldoende zwemvaardigheden beschikt en zonder begeleiding  

   in het zwembad is;  

e. men wangedrag vertoont in de breedste zin van het woord; 

f. men lijdt aan (een) besmettelijk ziekte (n) of open wonden; 

g. men hun behoeften doet elders dan in de daarvoor aanwezige toiletten. 

De duur van de ontzegging tot de toegang is afhankelijk van de aard en de ernst van het 

voorval en wordt bepaald door de zwembadbeheerders en/of de parkleiding van  

Recreatiepark Elsendorp b.v. 

2.3 Bij grote drukte wordt i.v.m. de veiligheid het aantal bezoekers beperkt. Dit wordt bepaald 

door Recreatiepark Elsendorp b.v. 
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3. Verblijf in het zwembadcomplex 

3.1 Voor het zwemmen eerst douchen. 

3.2 In het zwembadcomplex gaat men ongekleed. 

3.3 Het dragen van schoeisel anders dan badslippers is niet toegestaan. 

3,4 Duiken is i.v.m. de geringe diepte gevaarlijk en is dus niet toegestaan. 

3.5 Iedere bezoeker is verplicht zich zodanig te gedragen dat de orde, rust, veiligheid en/of 

hygiëne voor alle bezoekers blijft gewaarborgd. 

3.6 Recreatiepark Elsendorp b.v. of daartoe bevoegde personen kunnen zonder opgave van 

redenen bezoekers gebieden het zwembad te verlaten.  

3.7 Roken is in het zwembadcompklex verboden. 

 

4. Openingstijden en tarieven 

4.1 Recreatiepark Elsendorp b.v. stelt de openingstijden en tarieven vast. 

4.2 Recreatiepark Elsendorp b.v. is bevoegd zowel de tarieven als de openingstijden (tussentijds) 

te wijzigen. 

4.3 Recreatiepark Elsendorp b.v. heeft het recht om het recreatiecomplex, indien hier aanleiding 

toe is, geheel of gedeeltelijk te sluiten. 

 

5. Aansprakelijkheid 

5.1  Een bezoek aan het zwembadcomplex is geheel voor eigen risico. Recreatiepark Elsendorp 

b.v. kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, ontvreemding 

of wat dies meer zij, van en/of beschadigingen aan eigendommen en/of personen. 

 

Laten wij samen het zwembadcomplex schoon houden!!! 
 

Hiermee komen alle voorgaande aanvullende reglementen voor gebruik van het zwembad te 

vervallen. 

 

 

 

Elsendorp, 10 februari 2015. 
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Aanvullend reglement voor het gebruik van de tennisbaan 

 
1. Op de tennisbanen wordt alleen gereserveerd en gespeeld op de hele uren. 

 

2.  De speler reserveert de baan per uur. 

 

3. Iedere speler is in het bezit van een dag- week- of jaarkaart; deze zijn verkrijgbaar bij de 

receptie. Een jaarkaart is persoonsgebonden en voorzien van een pasfoto. 

 

4. Aanschaf van een dag-, week- of jaarkaart dient vooraf te geschieden. 

 

5. Bij het kopen van een dagkaart en een weekkaart wordt een borg gevraagd. 

De dagkaart moet binnen 2 dagen na het verstrijken van de gereserveerde termijn bij de 

receptie zijn ingeleverd, anders vervalt de borg.   

Indien een dagkaart gebruikt wordt op een andere dag dan waarvoor de kaart bestemd is, 

vervalt eveneens de borg.   

Indien een weekkaart gebruikt wordt in een andere week dan de kaart aangeeft, vervalt 

eveneens de borg. 

 

6. Reserveren van een baan gebeurt door het plaatsen van de dag/week- of jaarkaart op het 

reserveringsbord bij de tennisbanen. 

 

7. Reserveren kan vanaf ’s morgens 08.00 uur op dezelfde dag. Het is dus niet toegestaan om 

voor de volgende dag te reserveren. 

Reserveren kan uitsluitend op de hele uren. 

 

8. Kinderen tot 12 jaar mogen vrij spelen (dus zonder kaart), mits een baan niet bezet wordt 

door betalende spelers.  

 

 

 

 

Hiermee komen alle voorgaande aanvullende reglementen voor het gebruik van de tennisbanen te 

vervallen. 

 

 

 

Elsendorp, 10 februari 2015.   
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