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CARAVANREGLEMENT 
 

 
Artikel 1 Definities 

 
1. Caravanterrein is een door het bestuur van de  W.S.C.Treech  42  aangewezen terrein van 

520m2 bestemd voor het plaatsen van tourcaravans. Uitgesloten zijn stacaravans en 
campers  
 

2. De maximaal toegestane lengte bedraagt 5 meter exclusief dissel. De afmetingen van de 
voortenten zonder uitbouw dienen evenredig te zijn met de afmetingen van de caravan. 
 

 
Artikel 2 Gebruikers van een staanplaats 

 
1. Voor het gebruik van een staanplaats is het lidmaatschap van W.S.C. Treech ’42 vereist. 
2. Voor het innemen van een bepaalde staanplaats is toestemming van het Bestuur nodig. 

Op basis van onderlinge vrijwilligheid mag onderling geruild worden van staanplaats, mits 
de plaats het toestaat, de caravan verplaatsbaar is en er hierover overleg en goedkeuring 
is gegeven door de bestuursfunctionaris belast met toezicht van de caravan-commissaris 

3. De toestemming tot het plaatsen van een caravan op het caravanterrein is 
persoonsgebonden en geldt voor de op dat moment te plaatsen caravan. De 
respectievelijke toestemmingen tot plaatsen van een caravan worden door de vereniging 
in een caravanregister bijgehouden; waarbij de persoonsgegevens van eigenaar (lid) en 
zijn echtgenote of partner worden vermeld. Elke andere tenaamstelling is uitgesloten. 

4. De eigenaar van de te plaatsen caravan dient zich voldoende, ter beoordeling van de 
caravancommissaris, te verzekeren  tegen risico’s van wettelijke aansprakelijkheid, in 
voorkomende gevallen tegen overlegging van een schriftelijk bewijs van een 
assurantiebedrijf. 

5. De eigenaar is verplicht zorg te dragen voor een goede staat van onderhoud van zijn 
caravan met toebehoren. Indien door niet-nakomen van deze verplichting gevaar of 
overlast voor de omliggende caravans en/of accommodatie ontstaat, zal de caravan met 
toebehoren op kosten van de eigenaar door W.S.C. Treech ’42 worden verwijderd. 

6. Bij vervanging van de caravan wordt stilzwijgend hernieuwde toestemming verleend tot het 
plaatsen van de caravan, mits deze aan de gestelde voorschriften (art.1 lid 2 ) voldoet. 

7. Doorverkoop met behoud van toestemming van een staanplaats is niet mogelijk. 
8. a) Het staangeld van een staanplaats geschiedt telkens voor de periode van een 

kalenderjaar. Deze periode wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd behoudens opzegging 
door het lid of door W.S.C. Treech ’42  Opzegging dient bij aangetekend schrijven te 
geschieden, tenminste twee maanden voor het einde van de lopende periode. 
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b) Tussentijdse  opzegging door W.S.C.Treech ’42 kan slechts geschieden: 
* indien het verenigingslidmaatschap van de staanplaatshouder(s) eindigt; 
* indien het lid de staanplaats niet gebruikt overeenkomstig de door het Bestuur gegeven 
bestemming, te weten kamperen als recreatie. Hieronder is ook inbegrepen het 
overwegend gebruik van de caravan als opslagruimten alsmede een zodanig sporadisch 
gebruik voor recreatie, dat naar oordeel van het Bestuur het in gebruik geven aan een 
ander lid, het doel van het kampeerterrein wezenlijk beter dient. 
c) De beoordeling omtrent het voldoen aan de doelfunctie is ter beoordeling aan het 
Bestuur van de vereniging, 
d) het besluit van het bestuur wordt binnen veertien dagen bij aangetekend schrijven  aan 
het lid medegedeeld. Het betreffende lid dient de staanplaats binnen vier weken te 
ontruimen . Bij gebreke kan het Bestuur op kosten van het lid voor ontruiming (laten) zorg 
dragen. 
e) Van de beslissing van het Bestuur staat het betrokken lid beroep open op de algemene 
ledenvergadering. Gedurende dit beroep wordt het bestuursbesluit tot ontruiming niet 
uitgevoerd. 
f) Het bestuur kan, indien zij dat nodig acht, aan een staanplaatsgebruiker een schriftelijke 
mededeling  doen dat voortzetting van de feitelijke wijze van gebruik zal leiden tot 
(tussentijdse) opzegging van de staanplaats. 

9. Het gebruik van een staanplaats geschiedt uitsluitend voor kampeer recreatieve 
doeleinden. Het normale gebruik van de caravan zal ingaan op de opening van het 
seizoen en duurt tot 30 september. Voortenten dienen  vóór 1 november opgeruimd te zijn. 
De vlonders dienen opgeruimd te worden, eventueel recht opstaand tegen de caravan. 

 
 

Artikel 3 Beschikbaar stellen van een staanplaats 
 

1. Toestemming tot gebruik van vrije staanplaatsen wordt bepaald door de volgorde van 
inschrijving op de caravanwachtlijst zoals omschreven in art. 4 van dit reglement. 

2. De houders van toestemming tot plaatsen van een caravan voor tijdsduur zijn 
onderworpen aan de regels van het caravanreglement. 

 
 

Artikel 4 Wachtlijst 
 

Indien geen plaatsen vacant zijn, wordt de naam van de aanvrager op een wachtlijst genoteerd. 
De volgorde op deze lijst wordt bepaald door de datum van inschrijving. Toewijzing in casu 
toestemming tot het plaatsen van een caravan geschiedt in volgorde van deze lijst met dien 
verstande dat bij geen gebruikmaking van de toewijzing c.q. toestemming tot plaatsen, de 
betrokkene, indien gewenst, opnieuw wordt ingeschreven met de datum van de dag der 
hernieuwde inschrijving. 
 
 

Artikel 5 Staangeld caravan 
 
Het staangeld wordt door het Bestuur per verenigingsjaar vastgesteld, zoals in art 4 van de 
statuten der vereniging van W.S.C. Treech ’42 is bepaald. 
Betaling geschiedt per kalenderjaar. Indien men tijdens deze periode geen gebruik meer wenst te 
maken van deze plaats, vindt er geen restitutie plaats. 
Voor degene die deze vrijgekomen plaats inneemt binnen dit kalenderjaar, geldt dat ook zij voor 
een heel kalenderjaar dienen te betalen, tenzij men na 1 oktober voor het eerst een caravanplaats 
krijgt toegewezen, dan betaalt men een vierde  van het totale jaarbedrag. 
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Artikel 6 Algemene bepalingen 

 
1. De eigenaar van de geplaatste caravan zal ten allen tijde de aanwijzingen van de Caravan 

Commissaris moeten opvolgen.  
2. Onderverhuur of doorverhuur van de staanplaats en/of caravan is verboden. 
3. Wanneer een caravanbezitter zijn caravan voor een bepaalde tijd (maximaal 14 dagen) ter 

beschikking stelt aan een ander Treechlid, gebeurt dit alleen met vermelding aan en in 
overleg met het bestuur. 

4. Het bestuur heeft een besluit genomen ten gunste van de caravan gebruikers om de 
tenaamstelling zowel op eigenaar (lid) of zijn /haar echtgenoot/echtgenote of partner in het 
ledenbestand op te nemen. Zij die het hier niet mee eens zijn, kunnen dit schriftelijk aan 
het Bestuur kenbaar maken. 

5. De eigenaar van de staanplaats van de caravan dient er op toe te zien dat zijn caravan op 
zodanige wijze is geplaatst dat geen overlast of schade kan ontstaan voor omstanders. 
Wordt hieraan naar inzicht van de caravancommissaris niet voldaan, dan is het bestuur 
bevoegd hierin de betrokken schade te verhalen op de betrokkene. 

6. De eigenaar van de geplaatste caravan is verplicht het terrein rondom zijn caravan  te 
onderhouden, waaronder ook inbegrepen het verwijderen van onkruid tussen de 
groenvoorziening  achter de geplaatste caravan, en hout en dergelijke onder de caravan. 

7. Het is verboden  de orde op het terrein te verstoren. Overlast, te veroorzaken door het 
voortbrengen van muziek of gesproken woord, is niet toegestaan. 

8. De nachtperiode gaat in om 22.00 uur en duurt tot de volgende ochtend 7.00 uur. 
9. Afval van huishoudelijke aard dient afgevoerd te worden via de container, geplaatst in de 

haven. Het is niet toegestaan grof vuil te storten. 
10. Men is verplicht voorzichtig om te gaan met vuur, benzine of ander licht ontvlambare 

stoffen. 
11. Het is verboden reparaties te (doen) verrichten aan installaties waarbij handelingen 

kunnen leiden tot ontstaan van brand en/of ontploffingen. 
12. In geval van brand, storm of ander onheil is eenieder verplicht naar redelijkheid en 

vermogen hulp te verlenen. 
13. Toegang tot het terrein met motorvoertuigen anders dan voor kortstondige laad- en lostijd 

voor goederen is verboden. Verplaatsen  of (tijdelijk) weghalen van caravans is alleen in 
overleg met de Caravan Commissaris toegestaan.  Men krijgt één week voor het begin van 
het seizoen voor het inruimen van de caravan ,en één week na afloop van het seizoen 
voor uitruimen. 

14. Stalling van fietsen en /of bromfietsen is alleen toegestaan op de daarvoor bestemde plek 
bij de oude kanoloods. Met uitzondering van een scootmobiel. 

15. Honden  dienen ten allen tijde op het terrein, en ook bij de caravan, kort aangelijnd te zijn, 
ten hoogste drie meter gemeten vanaf de betonnen opsluitband voor de caravan c.q. 
voorzijde van de voortent en buiten de Treechterreinen te worden uitgelaten, via 
achteruitgang of  entree. Ook de strekdam in de Maas ter afscheiding van de haven is 
Treechterrein. Gebeurt er een ongelukje, dan dient dit direct opgeruimd te worden.  
Honden zijn verboden op de ligweide en de kinderspeeltuin. 

16. In elke caravan dient een goed functionerend en gekeurd brandblusapparaat aanwezig te 
zijn. 

17. Na het seizoen bieden wij U de mogelijkheid om in de kanoloods de koelkast en/of het 
keukenblok  op te slaan tegen een vergoeding van  €  25,00 incl btw. per m2, minimum 1 
m2. 

 
 Bezoekregeling 
 
18. Indien een caravanbezitter bezoek ontvangt, moet hij dit bezoek melden bij de 

toezichthouder en begeleiden vanaf de ingang tot aan de caravan. Ook als het bezoek 
naar huis gaat, meldt U dit bij de toezichthouder en begeleidt U Uw gasten tot aan de 
uitgang van het terrein. 
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Bezoek mag nooit zonder dagkaart op het terrein, steigers of strekdam recreëren. 

 Ook als de bezoeker een dagkaart heeft, moet hij worden begeleid door een lid van 
W.S.C. Treech ’42.  

  De bezoekregeling is niet van toepassing op eigen gezinsleden, deze behoren zelf lid te 
zijn van W.S.C. Treech’42. 

19. Na het seizoen moeten gasflessen verwijderd zijn. Ze mogen niet in de opslagruimte 
geplaatst worden en dienen van het terrein verwijderd te zijn. 

20. Men is verplicht om de twee jaar een nieuwe gasslang tussen caravan en gasfles te 
vernieuwen. 

 Ook drukregelaar mag niet ouder zijn dan vijf jaar. 
21. Electra dient om de vijf jaar gekeurd te worden door een erkend elektrabedrijf. 
22. Voor eigen veiligheid en andere caravanbezitters, worden de caravans en het 

caravanterrein  minstens éénmaal per jaar door de Caravan Commissaris gecontroleerd. 
23. Indien men niet aanwezig is op terrein of caravan, dient men tafels, stoelen, parasols en 

dergelijke op te ruimen. 
24. Vlonders dienen gelegd te worden tegen de betonnen opsluitband en mogen de 

voorgeschreven m2 (zie art 1 punt 2 ) niet overschrijden. 
 
 

Artikel 7 Aansprakelijkheid. 
 
W.S.C. Treech ’42 is niet aansprakelijk voor schade  aan de caravans en toebehoren en 
eigendommen van leden en/of bezoekers, ontstaan op welke wijze dan ook .Evenmin is 
W.S.C.Treech ’42  aansprakelijk voor diefstal gepleegd op het terrein. W.S.C. Treech ’42 is niet 
aansprakelijkvoor schade aan personen en/of goederen, toegebracht door welke oorzaak ook, 
tenzij een en ander mocht zijn teweeggebracht door schuld of grove nalatigheid van personen in 
haar dienst of door personen die door haar voor uitvoering van werkzaamheden zijn 
aangenomen. 
 
 

Artikel 7 Slotbepaling 
 

1 De Caravan Commissaris verstrekt aan diegene,  welke toestemming heeft tot het gebruik 
van een staanplaats, een uittreksel van dit caravanreglement waaraan hij of zij gebonden 
is . 

2 Overtreding van dit reglement heeft intrekking tot toestemming voor het plaatsen van een 
caravan tot gevolg. 

3 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur van W.S.C.Treech’42 
 
 
 
Goedgekeurd in de Vergadering van Caravanstaanplaatshouders d.d. 9 april 2011 

 

      

 


