
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN TOEGANG  
EVENEMENTEN RTV EVENTS 
 
ARTIKEL 1. Definities 
1.1  
Organisatie: RTV Events, Utr. Heuvelrug 156, 3452 LM Vleuten  
1.2 
Bezoeker: iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei 
wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie 
sluit of een toegangsbewijs bestelt inzake het bijwonen van een 
door de Organisatie te organiseren artiestenreis, familiereis of 
ander evenement. Tevens iedere natuurlijke persoon die zich op 
het Terrein van het Evenement begeeft. 
1.3 
Evenement: een (mede) door de Organisatie georganiseerd 
feest, voorstelling, muziek(uitvoering) en/of andere manifestatie 
in de ruimste zin des woords. 
1.4 
Entreebewijs: het door de Organisatie of door haar ingescha-
kelde derde in het verkeer gebrachte toegangsbewijs dat recht 
geeft op toegang tot een door de Organisatie georganiseerd 
Evenement. 
1.5 
Terrein: de feitelijke plaats waar een Evenement wordt gehou-
den evenals alle terreinen, ruimten en velden etc. eromheen, die 
deel uitmaken van het complex waarbinnen het Evenement ge-
houden wordt. Alsmede de daaraan grenzende openbare weg 
waartoe de Organisatie op enigerlei wijze zakelijk gerechtigd is. 

 
ARTIKEL 2. Algemeen 
2.1 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle -al dan 
niet middels of in samenwerking met een tussenpersoon tot 
stand gekomen- overeenkomsten tussen de Organisatie en de-
gene die met een -al dan niet gratis- toegangsbewijs een evene-
ment van de Organisatie bezoekt. Waarbij de Organisatie direct 
of indirect partij is, alsmede op alle daarop gebaseerde door de 
Organisatie te leveren diensten.  
2.2 
Door reservering, aankoop of op enige andere wijze, waaronder 
door boeking van een vakantiereis, verkrijging van een Entree-
bewijs en/of toegang van het Terrein verklaart de Bezoeker zich 
onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van deze algemene 
voorwaarden. 
2.3 
Alle door de Organisatie danwel in opdracht door ingeschakelde 
derden gedane aanbiedingen, (programma) aankondigingen, 
mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopga-
ven zijn vrijblijvend. De Organisatie aanvaardt geen aansprake-
lijkheid voor eventuele fouten in door de Organisatie en door 
derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedin-
gen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijs-
opgaven, danwel fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van En-
treebewijzen door derden, waaronder begrepen de (voor)ver-
koopadressen. 
2.4 
Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien 
en voor zover de Organisatie zich daartoe uitdrukkelijk schrifte-
lijk akkoord heeft verklaard. 
2.5  
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van 
de Bezoeker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 
ARTIKEL 3. Entreebewijzen 
3.1 
Entreebewijzen zijn en blijven eigendom van de Organisatie. Uit-
sluitend Entreebewijzen die zijn aangeschaft bij de Organisatie 
of door de Organisatie ingeschakelde of erkende (voor)verkoop-
adressen worden door de Organisatie als geldig erkend. Bewijs-
last dienaangaande rust altijd bij de klant. 
3.2 

Vanaf het moment dat het Entreebewijs aan Bezoeker beschik-
baar is gesteld, rust op bezoeker het risico van verlies, diefstal, 
beschadiging of misbruik van het Entreebewijs. 
3.3 
Entreebewijzen worden niet door de Organisatie teruggenomen 
en kunnen niet worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het 
aankoopbedrag of reserveringskosten plaats, tenzij met de Or-
ganisatie buiten deze voorwaarden om anders wordt overeenge-
komen. 
3.4 
Er zal in geen enkel geval restitutie van een geldelijk bedrag 
voor een Evenement plaatsvinden als het Evenement onlosma-
kelijk verbonden is met een geboekte vakantie, reis of andere 
hoofdgebeurtenis en er geen aparte betaling voor het Entreebe-
wijs heeft plaatsgevonden. Het Evenement kan in geen van 
deze gevallen als losse aankoop beschouwd worden. 
3.5 
Het is de Bezoeker niet toegestaan Entreebewijzen voor een 
Evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of 
deze voor commerciële doeleinden op enigerlei wijze aan der-
den te verstrekken. 
3.6 
Organisatie behoudt zich het recht voor om een maximum te 
stellen aan het aantal te bestellen Entreebewijzen, en Bezoeker 
is te allen tijde verplicht zich aan het vastgestelde maximum te 
houden. 
3.7  
Indien aannemelijk is dat er sprake is van vervalsing van een 
Entreebewijs, dan is de Organisatie gerechtigd de houder van dit 
Entreebewijs verdere toegang tot het Evenement te weigeren, 
zonder dat de entreebewijshouder aanspraak kan maken op 
enige schade die hij/zij daardoor lijdt. 
 
ARTIKEL 4. Toegang, verblijf en veiligheid 
4.1 
Indien voor enig Evenement een minimumleeftijd geldt verklaart 
de Bezoeker middels de aankoop van het Entreebewijs dat hij/zij 
de voor dat Evenement gestelde minimumleeftijd heeft. 
4.2 
Indien de Organisatie daarom verzoekt, dient Bezoeker zich te 
legitimeren middels het tonen van een geldig legitimatiebewijs. 
4.3 
De Organisatie is gerechtigd Bezoekers voorafgaand of tijdens 
de duur van het Evenement te fouilleren en de door de Bezoeker 
meegevoerde (hand)bagage te onderzoeken. 
4.4 
Gedurende zijn/haar verblijf op het Terrein dient de Bezoeker 
zich te gedragen in overeenstemming met de geldende normen 
wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts 
dient de Bezoeker zich te conformeren aan de (huis)regels en/of 
aanwijzingen van de Organisatie, de exploitanten van het Ter-
rein waar het Evenement wordt gehouden, het ordepersoneel 
(van de beveiliging), de brandweer en andere bevoegden. De 
Bezoeker is in dit verband verplicht aanwijzingen en instructies 
gegeven door de als zodanig herkenbare functionarissen op te 
volgen. 
4.5  
Indien er op het Terrein van het Evenement een algemeen rook-
verbod van kracht is dan geldt dit voor alle (ook elektronische) 
rookwaren. 
4.6 
Het is Bezoekers niet toegestaan glaswerk, plastic flessen, blik, 
vuurwerk, (vuur)wapens, (huis) dieren, (hard)drugs, (alcoholhou-
dende) dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook of 
andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen op het Terrein, op 
straffe van inbeslagname zonder teruggave.  
4.6 
Het is de Bezoeker niet toegestaan, tenzij hij/zij hiervoor vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de Organisatie heeft ver-
kregen, op het Terrein goederen van welke aard dan ook, te 
koop of te ruil aan te bieden, of deze kosteloos aan derden te 
verschaffen. 
4.7 
De Organisatie is gerechtigd, zonder opgave van redenen, Be-
zoekers de toegang tot het Terrein te weigeren of van het Ter-
rein te (doen) verwijderen indien Bezoekers het bepaalde in dit 
artikel overtreden of aan enige bepaling medewerking weigeren, 



danwel indien de Organisatie dit anderszins noodzakelijk acht 
ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement.  
De Bezoeker heeft in geen van deze gevallen recht op vergoe-
ding van het aankoopbedrag van het Entreebewijs. Voor alle 
door de Organisatie ten gevolge van het overtreden van het in 
dit artikel gestelde geleden schade zal de Bezoeker aansprake-
lijk zijn. 
 
ARTIKEL 5. Registratie 
5.1 
Het is verboden – tenzij op het Evenement ter plaatse anders is 
aangegeven – om registraties te maken tijdens het Evenement 
door te fotograferen, filmen of het maken van andere geluids- 
en/of beeldopnamen. Alle zodanige registraties zullen in beslag 
genomen worden en worden vernietigd. Tevens heeft de Organi-
satie het recht om foto-, film- en andere opnameapparatuur in 
beslag of bewaring te nemen voor de duur van het Evenement. 
5.2 
De Bezoeker is niet gerechtigd (delen van) het programma-
boekje, posters, flyers, en of andere door de Organisatie gepro-
duceerd (promotie)materiaal te verveelvoudigen danwel op 
enige andere wijze inbreuk te maken op aan de Organisatie toe-
behorende rechten van intellectueel eigendom, waaronder maar 
niet beperkt tot merkenrechten, auteursrechten en handels-
naamrechten. 
5.3 
De optredende artiesten en de Organisatie zijn gerechtigd om 
van (delen van) het Evenement beeld- en/of geluidsopnames te 
(laten) maken en deze beelden te gebruiken voor promotiedoel-
einden voor zichzelf of ten behoeve van de partners en/of spon-
sors van het Evenement. Hieronder wordt tevens begrepen de 
(camera)registratie in het kader van de handhaving van de 
openbare orde en veiligheid op het Terrein. 
Personen die in de opnamen voorkomen kunnen geen recht 
doen gelden op enige vergoeding. 
 
ARTIKEL 6. Data, tijden en plaats 
6.1 
De Organisatie zal zich er voor inspannen het Evenement te 
doen plaatsvinden op de aangegeven locatie, op de aangegeven 
datum en het aangegeven tijdstip. Voorts zal de  
Organisatie ernaar streven dat het programma zoveel mogelijk 
volgens het aangekondigde tijdschema wordt uitgevoerd.  
Tijden zoals vermeld in programma’s en in toegangsbewijzen 
zijn echter altijd onder voorbehoud, de Bezoeker heeft de ver-
plichting om regelmatig te controleren of tijden (on)gewijzigd zijn. 
6.2 
De Organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de in-
houd en de wijze van uitvoeren van het programma van het Eve-
nement, waaronder uitdrukkelijk begrepen de aanvangstijden en 
de lengte van het programma. Tevens is de Organisatie niet 
aansprakelijk voor de (eventuele) schade welke daardoor voor 
de klant en/of derden zou ontstaan.  
6.3 
Indien de Organisatie dit om enigerlei reden wenselijk acht dan-
wel ingeval van overmacht is de Organisatie gerechtigd het Eve-
nement te verschuiven naar een andere datum of een ander 
Terrein danwel het Evenement in zijn geheel te annuleren, zon-
der aansprakelijk te zijn voor enige door Bezoeker ten gevolge 
daarvan geleden of te lijden schade. 
Uitsluitend in geval van annulering van het Evenement als be-
doeld in dit artikel zal de Organisatie de eventuele  reeds door 
de Bezoeker voor het Entreebewijs betaalde vergoeding aan de 
Bezoeker restitueren.  
Hiervan uitgesloten zijn door de Bezoeker betaalde bespreek/re-
serveringsgelden.  
Tevens zal er geen restitutie plaatsvinden in alle gevallen waarin 
het Evenement onderdeel uitmaakt van een  reis- of vakantie, 
waarbij geen aparte bijdrage voor het Evenement betaald is. 
6.4  
Restitutie van entreegelden als bedoeld in lid 3 van dit artikel zal 
uitsluitend plaats vinden op verzoek van de Bezoeker, onder 
overlegging aan de Organisatie of een daartoe door haar aange-
wezen derde, van een geldig entreebewijs binnen 30 (dertig) da-
gen na de (eerste) dag waarop de annulering door of namens de 
Organisatie is bekendgemaakt. 
 
 

ARTIKEL 7. Aansprakelijkheid 
7.1 
Het betreden van het Terrein en het bijwonen van het Evene-
ment geschiedt door de Bezoekers op eigen risico.  
7.2 
De Organisatie is slechts aansprakelijk voor door de Bezoeker 
geleden directe schade of letsel,  rechtstreeks en uitsluitend het 
directe gevolg van opzet of directe tekortkoming van de Organi-
satie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding 
in aanmerking komt waarvoor de Organisatie is verzekerd en 
voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt 
gedekt.  
7.3 
De organisatie is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten ge-
volge van handelen van derden, waaronder begrepen door de 
Organisatie ingeschakelde derden zoals toeleveranciers, huur-
ders/pachters van delen van het Terrein en door deze derden in-
geschakelde personen. 
Tevens wordt aansprakelijkheid van de Organisatie in ieder ge-
val (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor: 
a. schade ontstaan als gevolg van het niet opvolgen door de 

Bezoeker van door de Organisatie gegeven instructies en 
door het niet naleven van bepalingen uit artikel 4. 

b. schade ontstaan door het bijwonen van het Evenement aan 
bijvoorbeeld gehoor, gezichtsvermogen en andere lichame-
lijke stoornissen. 

c. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal 
van aan de Bezoeker toebehorende en naar het Terrein 
meegebrachte goederen. 

d. (gevolg)schade ten gevolge van onvoorziene wijzigingen in 
aanvangs- en sluitingstijden van het Evenement. 

e. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoe-
kers van het Evenement. 

f. schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan 
als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoeda-
nigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of on-
roerend goed waarvan de Organisatie houder, (erf)pachter, 
huurder danwel eigenaar is of dat anderszins ter beschik-
king van de Organisatie staat. 

g. gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade voor Bezoeker. 
7.4 
De Organisatie kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor 
door de Bezoeker geleden schade die is ontstaan ten gevolge 
van overmacht aan de zijde van de Organisatie.  
Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van de Organi-
satie onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde 
van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Orga-
nisatie en de Bezoeker reeds als mogelijkheid te voorzien- die 
de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.  
Onder deze overmacht wordt mede verstaan oorlog, oorlogsge-
weld,  oproer, rellen, terreur(dreiging), optreden van politie en/of 
brandweer, werkstaking, transportbelemmeringen, brand, na-
tuurgeweld zoals storm en overstroming, en andere ernstige sto-
ringen in de Organisatie en/of op het Terrein, weersomstandig-
heden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar 
vervoer alsmede de omstandigheid dat een Evenement van-
wege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunnin-
gen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang 
kan vinden danwel krachtens een daartoe gegeven bevel van 
het bevoegde gezag afgelast dient te worden. 
 
ARTIKEL 8. Algemene bepalingen 
8.1 
Op deze algemene voorwaarden en op iedere overeenkomst 
tussen de Bezoeker en de Organisatie is Nederlands recht van 
toepassing. 
8.2 
Geschillen naar aanleiding van deze overeenkomst tussen de 
Organisatie en de Bezoeker of enige overeenkomst die daarvan 
het gevolg mocht zijn, zullen uitsluitend worden beslecht door 
een bevoegde rechter aan te wijzen door de Organisatie.    
  



BOEKINGSVOORWAARDEN  
ACCOMMODATIE OOSTAPPENGROEP 
VAKANTIEPARKEN 
 
U wilt een accommodatie/ kampeerplaats op een Oostappen 
Groep Vakantiepark huren of gebruiken.  
 
RECRON Voorwaarden  
Op alle reserveringen en aanbiedingen en alle met de Neder-
landse Oostappen Groep Vakantieparken afgesloten overeen-
komsten zijn de RECRON-voorwaarden van toepassing, laatste 
versie, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
van Midden Gelderland.  
 
Aankomst en Vertrek 
Op de dag van aankomst heeft u vanaf 15:00 uur toegang tot uw 
huuraccommodatie. Toegang tot kampeerplaatsen is al mogelijk 
vanaf 12:00 uur. Op de dag van vertrek dient u vóór 10:00 uur 
het huurobject en/of de kampeerplaats te verlaten. U kunt nog 
de hele dag gratis gebruik maken van de faciliteiten van het 
park. Houdt u er wel rekening mee dat uw auto met evt. kam-
peermiddel buiten het park geparkeerd dient te worden en dat tij-
dens het laagseizoen sommige faciliteiten beperkt geopend zijn. 
Parkeren buiten het park is niet bij elk park mogelijk. U kunt 
doorverwezen worden naar een (betaalde) parkeerplaats. Wij 
bieden u tevens een extra voordelige optie aan: tegen betaling 
verlengen tot 22:00 uur. Dit is alleen mogelijk indien uw plaats 
beschikbaar is op de dag van vertrek (niet vooraf te reserveren). 
Voor de tarieven en andere informatie kunt u terecht bij de re-
ceptie. 
 
Aansprakelijkheid 
Oostappen Groep Vakantieparken/RTV Events aanvaart geen 
aansprakelijkheid voor: 
 Diefstal, verlies en/of schade, van welke aard ook, tijdens of 

ten gevolge van een verblijf op een Oostappen Groep Va-
kantiepark; 

 Het onklaar geraken of buiten werking stellen van techni-
sche apparatuur en/of het uitvallen of sluiten van voorzie-
ningen op de Oostappen Groep Vakantieparken; 

 Mondeling en/of telefonisch verstrekte inlichtingen. 
U bent hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade 
aan het gehuurde en/of andere eigendommen van de Oos-
tappen Groep Vakantieparken, ongeacht of dit het gevolg is van 
handelen of nalaten uwerzijds danwel van derden die zich met 
uw toestemming op een Oostappen Groep Vakantiepark bevin-
den. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de ac-
commodatie/ kampeerplaats kunnen aanvullende (schoon-
maak)kosten aan u worden doorberekend. 
 
Arrangementen 
Arrangementen kunt u op voorhand boeken, samen met de ac-
commodatie. Bepaalde arrangementen of onderdelen hiervan 
vinden enkel plaats als er voldoende deelnemers zijn. Als het ar-
rangement of onderdeel hiervan door welke omstandigheden 
dan ook niet kan plaatsvinden, restitueert de Oostappen Groep 
Vakantieparken de deelnameprijs per niet genoten onderdeel, 
zonder overigens tot enige schadevergoeding aan u of derden 
gehouden te zijn. Op arrangementen zijn kortingsregelingen niet 
van toepassing, evenals combinaties van kortingen, tenzij expli-
ciet anders is vermeld. Arrangementen worden in het geheel af-
genomen, met in achtneming van de overeengekomen aan-
komst- en vertrekdatum.  
 
Kortingen 
Op reeds gemaakte reserveringen en voorreserveringen zijn kor-
tingsacties niet van toepassing. Eventuele recht op korting dient 
direct bij het reserveren gemeld te worden. Verrekening of resti-
tutie is daarna niet meer mogelijk. 
 
Annuleringsverzekering 
Het is mogelijk om bij directe boekingen (zonder tussenkomst 
van een touroperator) een annuleringsverzekering af te sluiten.  
Het tarief van de annuleringsverzekering wordt zichtbaar bij het 
maken van de boeking.  

Deelname aan het annuleringsfonds vrijwaart u voor de kosten 
van een annulering veroorzaakt door een van de volgende ge-
beurtenissen mits gestaafd met een officiële verklaring. Indien 
dit niet mogelijk blijkt te zijn, behoudt de Oostappen Groep Va-
kantieparken / RTV Events zich het recht voor om een onder-
zoek in te stellen. 
1. Bij overlijden, plotseling opgetreden ziekte of ongeval van 
hoofdpersoon of een van de deelnemers. 
2. Bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens overlijden 
van een familielid in de eerste graad van de hoofdpersoon of 
een van de deelnemers. 
3. Bij vroegtijdig afbreken van uw vakantie wegens brand, storm-
schade of blikseminslag aan of in uw huis of inboedel van de 
hoofdpersoon of een van de deelnemers.  
4. Een bijzondere oproep voor militaire dienst, anders dan mobi-
lisatie. 
In geval van vroegtijdig afbreken van uw vakantie om een van 
bovenstaande redenen, zal naar rato van het aantal genoten va-
kantiedagen een percentage van de huursom worden terugbe-
taald. 
 
Uitsluitingen 
Geen recht op uitkering bestaat indien: 
1. De gebeurtenis het gevolg is van of verband houdt met een 
burgeroorlog, een (natuur)ramp en/of een bosbrand; 
2. De gebeurtenis het gevolg is van of verband houdt met het 
door verzekerde deelnemen aan of willens en wetens bijwonen 
van (vliegtuig)kaping, staking, oproer, opstand of terreurdaad; 
3. De gebeurtenis veroorzaakt is door, opgetreden bij of voort-
vloeiend uit atoomkernreacties, onverschillig hoe en waar de re-
acties zijn ontstaan, tenzij aangewend bij de medische behande-
ling van de verzekerde; 
4. Verzekerde of de bij uitkering belanghebbende omtrent het 
ontstaan, aard of omvang van de schade een onvolledig onware 
opgave doet of indien de verplichtingen niet of niet tijdig worden 
nagekomen. 
 
Annuleren 
Indien u onverhoopt uw vakantie moet annuleren en u heeft 
geen annuleringsverzekering, dan heeft u geen enkel recht op 
restitutie van het bedrag van uw boeking. 
 
Betalingen 
Op uw reserveringsbevestiging staan uw betalingstermijnen 
weergegeven. Wanneer u lastminute boekt, dient u er rekening 
mee te houden dat de betalingsdatum enkele dagen na zo niet 
meteen bij reservatie is. U dient betalingen vooraf, conform de 
gestelde betalingstermijnen, in orde te maken. Wij vragen u 
vriendelijk om bij een duidelijk het RESERVERINGSNUMMER 
als betalingskenmerk op te geven. Indien dit niet vermeld wordt, 
wordt de betaling administratief op een tussenrekening geboekt 
en bestaat er een kans dat uw reservering middels het geauto-
matiseerde systeem geannuleerd wordt. Wanneer bij aankomst 
blijkt dat er nog een bedrag open staat, kan u worden gevraagd 
dit nogmaals te voldoen. 
 
Groepen 
Bij reserveringen door groepen kunnen er door Oostappen 
Groep Vakantieparken speciale voorwaarden worden gesteld 
aan onder andere begeleiding en ligging van de accommodaties 
ten opzichte van elkaar, terwijl doel en omvang van de groep er 
in bepaalde gevallen toe kan leiden dat een groep niet geaccep-
teerd kan worden. Er kan een afwijkende waarborgsom gelden. 
 
Waarborgsom en verrekening  
In verband met de eindcontrole van de accommodatie bij som-
mige reserveringen een waarborgsom per gereserveerde ac-
commodatie in rekening worden gebracht. Indien hjer sprake 
van is dan zal deze waarborgsom getoond worden in de boe-
kingsmodule. Oostappen Groep Vakantieparken / RTV Events 
heeft te allen tijde het recht om vorderingen (zoals openstaande 
posten, boeten en schade) op de recreant en de onder diens 
overeenkomst vallende medereizigers, uit welke hoofde dan 
ook, te verrekenen met alle door hen betaalde bedragen, waar-
onder de waarborgsom. Zo nodig zal een aanvullende factuur 
worden nagezonden. 

De waarborgsom of het restant daarvan wordt uiterlijk 10 dagen 
ná het vertrek teruggestort mits de accommodatie achtergelaten 



wordt conform onze (schoonmaak)voorschriften en er geen 
(schade)bedragen ter verrekening meer openstaan. Door het te-
rugstorten van de waarborgsom wordt geen afstand gedaan van 
enige schadevordering of schadevergoeding in welke vorm dan 
ook. Eén jaar na vertrek vervalt het recht op restitutie van de 
waarborgsom. 
* Controle op schades aan object en/of inventaris, controle op 
aanwezigheid van inventaris 
  
Huisdieren 
Er zijn twee huisdieren per accommodatie/ kampeerplaats toe-
gestaan. Huisdieren dienen te allen tijde aangelijnd te zijn en 
buiten het park uitgelaten te worden, of op het speciale honden-
uitlaatterrein. De eigenaar blijft te allen tijde verantwoordelijk 
voor zijn/haar huisdier en is verplicht de hondenpas bij zich te 
dragen. Eventuele ongelukjes op het park dienen door de bege-
leider direct opgeruimd te worden. U vindt hiervoor op het park 
speciale zakjes die u gratis kunt gebruiken. Huisdieren van dag-
bezoekers zijn toegestaan tegen betaling van €3,50 per huisdier. 
Huisdieren dienen te allen tijde vooraf aangemeld te worden. 
Wanneer deze niet aangemeld zijn, worden zij niet toegelaten op 
het park. 
 
Laagseizoen (met uitzondering van juli en augustus) 
In het laagseizoen is het op de Oostappen Groep Vakantiepar-
ken rustiger en bieden wij u extra voordelige tarieven aan. Het 
kan gebeuren dat (bepaalde) faciliteiten in deze periodes niet 
beschikbaar zijn en/of er werkzaamheden plaatsvinden i.v.m. 
veranderingen en/of uitbreidingen, zonder dat wij u daar op voor-
hand van op de hoogte brengen.  
 
Parkreglement 
Alle gasten/gebruikers dienen zich te houden aan de door de 
Oostappen Groep Vakantieparken vastgestelde regels, waaron-
der het parkreglement. Voor het parkreglement verwijzen we u 
graag door naar de website en/of de receptie en/of de afdeling 
reserveren. 
 
Verschillen in accommodatie 
Het is mogelijk dat er verschillen zitten tussen accommodaties 
van hetzelfde type en/of enigszins afwijken van gepubliceerde 
foto’s.  
 
Reisgezelschap 
Iedere verblijvende gast is verplicht zich vooraf aan te melden. 
Alleenreizende jongeren worden beperkt toegelaten. Er dient mi-
nimaal 1 persoon van 21 jaar of ouder aanwezig te zijn gedu-
rende het gehele verblijf. Logees kunnen zich bij aankomst bij de 
receptie laten registreren. Let wel; het is niet toegestaan met 
meer personen te verblijven dan het maximum aangegeven aan-
tal personen. Informeer hier vooraf naar. Het is niet toegestaan 
onderling personen te wisselen gedurende het verblijf. 

 
Logeekosten 
Wanneer uw reservering definitief is en uw autokaart al reeds 
geprint / verstuurd is, kunt u alleen extra personen aanmelden 
als logee. Hiervoor geldt het regulier logeetarief (excl. bedlin-
nen). Dit geldt ook wanneer het aantal personen binnen het 
maximum toegestane aantal personen valt van een bepaalde 
huuraccommodatie/ kampeerplaats. Dit en eventuele andere bij-
boekingen, zoals extra kindermeubilair, kunt u ter plaatse bij de 
receptie aangeven. Houdt u er rekening mee dat niet elke ac-
commodatie geschikt is voor plaatsing van (extra) kindermeubi-
lair.  
 
Reserveringskosten 
De prijzen van de accommodaties/ kampeerplaatsen zijn exclu-
sief verplichte reserveringskosten. Per plaats brengt Oostappen 
Groep Vakantieparken / RTV Events €20,- reserveringskosten in 
rekening. 
 
Diverse heffingen 
Voor iedere verblijvende gast worden er verplichte ‘diverse hef-
fingen per persoon per nacht’ gerekend. Deze kan tussentijds 
gewijzigd worden op last van overheidsinstanties. U bent gehou-
den het meest recente tarief te voldoen. 
 
Bedlinnen 
Oostappen Groep stelt voor iedere verblijvende gast in een ver-
huuraccommodatie bedlinnen als verplichting (uitgezonderd 
baby’s). 
  
Wijzigingskosten 
Voor wijzigingen in de door u opgegeven boeking brengt  
Oostappen Groep Vakantieparken / RTV Events wijzigingskos-
ten bij u in rekening. Deze kosten worden niet berekend als het 
totaalbedrag door de wijziging(en) hoger uitvalt. Eventuele meer-
kosten worden wel in rekening gebracht.  
 
Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle boekin-
gen, direct of indirect gedaan bij de Oostappen Groep Vakantie-
parken. Afwijkingen in de beschrijvingen van onze accommoda-
ties/kampeerplaatsen zijn mogelijk. Op de inhoud van onze pu-
blicaties zijn wijzigingen voorbehouden. Kennelijke drukfouten 
binden ons niet.  
Wijzigingen op last van derde partijen die niet bekend zijn op 
moment van het samenstellen van deze boekingsvoorwaarden, 
zullen als vanzelfsprekend van toepassing zijn, zonder dat dit 
vooraf bekend gemaakt kon worden. 
Hiermee vervallen alle voorgaande boekingsvoorwaarden. 
Prijswijzigingen voorbehouden. 
 
 

 


