Inrichtingseis Vaste Plaatsen (Voorbouwen)
Aanbouwen aan uw kampeermiddel is niet toegestaan, voorbouwen wel. De volgende voorbouwen zijn
mogelijk:
1. Een bordes / verhoogd terras; we spreken hier feitelijk over een verhoogde vloer.
• Diepte maximaal 250 cm, lengte maximaal 150 cm langer dan het kampeermiddel, binnen de
perceelgrenzen van de jaarplaats.
• Hoogte van de vloerdelen maximaal 50 cm boven grondlijn.
• Materiaal dient hout of kunststof in natuurlijke kleuren te zijn.
2. Een (open) luifel.
• Diepte maximaal 250 cm (+20 cm overstek), lengte maximaal de lengte van het kampeermiddel.
• Het dak dient te bestaan uit hoogwaardig PVC tentdoek of transparant kunststof (polycarbonaat).
• Glas is niet toegestaan. Afschot minimaal 15 cm over 270 cm lengte. De hoogte van de luifel mag de
hoogte van het kampeermiddel niet overstijgen.
• Staanders dienen te zijn gemaakt van dikwandig gegalvaniseerde of gecoate buis, aluminium of
kwaliteitshout. Deze mogen niet los in de grond worden geslagen, maar dienen te rusten op
vloertegels. Verankering kan met bouten in de tegels plaatsvinden. Storten in beton is niet toegestaan.
• Één zijkant mag een hoogwaardig PVC tentdoek bevatten, welke een groot venster dient te bevatten.
Bij meerdere tentdoeken wordt gesproken van een veranda.
3. Een veranda (met balustrade).
• Diepte maximaal 250 (+20 cm overstek), lengte maximaal de 2/3 van de lengte van het
kampeermiddel, beginnende aan de achterzijde van het kampeermiddel.
• Het dak dient te bestaan uit transparant kunststof (polycarbonaat). Glas is niet toegestaan. Afschot
minimaal 15 cm over 270 cm lengte. De hoogte van de veranda mag de hoogte van het
kampeermiddel niet overstijgen.
• De hoogte van een eventuele balustrade mag max. 80 cm bedragen (binnenzijde veranda). De
balustrade mag niet doorlopen tot aan de grondslag van de jaarplaats.
• Op de eventuele balustrade mag verticaal, horizontaal of gekruist sierhout worden gebruikt, waarbij
voldoende tussenruimte dient te zorgen voor een transparante uitstraling. Achter het sierhout mag
eventueel plexiglas of ander transparant kunststof worden gebruikt.
• Vanaf de grondslag tot aan de vloer van de veranda mogen nette (grind)tegels, hout of kunststof
panelen worden gebruikt ter afwerking / opvulling.

• Het bovenste gedeelte mag eventueel dichtgemaakt worden met hoogwaardig PVC tentzeil, waarin
zich grote vensters dienen te bevinden. Deze dienen altijd oprolbaar te zijn. Het tentzeil mag ook over
de voorkant van de (eventuele) balustrade heen vallen tot aan de vloer van de veranda.
• Vaste wanden of overige bedekkingen zijn niet toegestaan, ook niet op of onder het transparante dak.
Lichte gordijnen voor de vensters zijn wel toegestaan.
• Een vaste deur is niet toegestaan.
• Het te gebruiken materiaal (hout, kunststof of metaal) dient nieuw te zijn. Maximale balkdikte boven
de vloer is 10 cm.
4. Paviljoen / Partytent / Prieel
• Op elke jaarplaats is één paviljoen (of vergelijkbaar) toegestaan, welke te allen tijde eenvoudig
demontabel dient te zijn.
• Slechts 2 zijden (of 50% van de zijden) mag worden afgesloten door tentdoek, waarin grote vensters
aanwezig dienen te zijn.
• Het dak dient van tentdoek te zijn.
• Afmeting maximaal 12 m2.
• Zelfbouw is niet toegestaan. Afwijkende typen paviljoenen alleen mogelijk met toestemming van de
camping.
• Tussen 1 november en 1 april dient al het aanwezige (tent)doek te zijn verwijderd.
• Het paviljoen mag niet dienen als carport of anderszins opslaglocatie.

