
 

 

 

 

 

CAMPING IT WIID 
REGLEMENT (versie 2022) 

 
 
 
Geachte gast, 
 
Allereerst willen wij u van harte welkom heten op Camping It Wiid. 
 
In dit reglement vindt u: 

- het algemene reglement 

- het stacaravan regelement 

Camping It Wiid heeft als streven alles in werking te zetten uw verblijf bij ons zo aangenaam 
mogelijk te maken. Daarbij kunnen wij uw hulp goed gebruiken! De kwaliteit van uw verblijf 
en die van anderen staat of valt met de medewerking van al onze gasten. Daarom  
verzoeken wij alle gasten vriendelijk onze regels te respecteren. Dit regelement is met die 
verstande in het leven geroepen om It Wiid een prettig verblijf voor iedereen te laten zijn en 
ook zo te houden.   
 
Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u altijd terecht bij de 
receptie. 
 
Wij zijn u graag van dienst en wensen u een prettig verblijf! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Familie Bleckman en medewerkers van Camping It Wiid 
 
 
 



 

1. Eigen risico en veiligheid 
- U verblijft op eigen risico op het park.  

- Camping It Wiid is niet verantwoordelijk voor vermiste of beschadigde eigendommen. 

- Om legionellabesmetting te voorkomen raden wij u aan zeer voorzichtig te zijn met uw 

eigen douche, hogedrukspuit en/of tuinslang. Besmettingsgevaar is namelijk het 

grootst bij verneveling van water (vooral als dit water lang heeft stilgestaan en bij hoge 

temperaturen). Onze toiletgebouwen zijn door een erkend loodgietersbedrijf legionella 

vrij geïnstalleerd. 

- Aan chalet, caravan-, tent- en bootbezitters wordt aangeraden een brandblusapparaat 

bij de hand te hebben. 

- Voor niet-zwemmers is het dragen van een zwemvest bij de haven en steigers 

gewenst. 

- Wij raden u aan, wanneer u in het donker de wegen, paden, steigers en terreinen 

betreedt, altijd een zaklantaarn te gebruiken. 

2. Onderlinge afspraken 
- Kinderen onder de 6 jaar gaan onder begeleiding van een ouder naar de toiletten.  

- Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen. Verontreiniging of 

vernieling zal verwijdering van het park tot gevolg hebben. 

- Het is niet toegestaan kuilen voor afwatering van gootsteen e.d. te graven en om 

verandering aan te brengen in beplanting of bestrating. 

- Het bezit, de verkoop en het gebruik van drugs is op Camping It Wiid niet toegestaan. 

Bij overtreding is verwijdering van het park voor de overtreders het gevolg. 

- Open vuren aanleggen is niet toegestaan. 

- Onbeheerd achtergelaten of verloren voorwerpen dienen direct afgegeven te worden 

bij de receptie. 

- In verband met de netheid en ordelijkheid én om geen aanleiding te geven tot diefstal, 

dient u bij afwezigheid ‘s nachts losse items zoals fietsen, speelgoed, stoelen etc. op te 

bergen. 

3. Rust & privacy 
- Van 23:00 tot 7:00 uur is er stilte op het gehele park, met uitzondering van eetcafé de 

Meerpaal. Indien u na 23:00 uur het terrein betreed, wilt u dan rekening houden met uw 

slapende medegasten? 

- Gedurende de hele dag en nacht geen muziek, DVD of TV buiten aanzetten. 

Draagbare muziek boxjes (veel kinderen hebben deze) zijn dus ook niet toegestaan. 

- In het kader van de privacy zijn drones en (beveiligings-)camera’s niet toegestaan op 

Camping It Wiid. Naast privacy bezwaren kan het vliegen met drones op een park met 

zo veel mensen onveilig zijn en zorgen voor overlast. 

4. Verkeer op het park 
- U dient zich aan de maximumsnelheid van 15 km/uur te houden.  

- Bromfietsen dienen bij binnenkomst de motor uit te schakelen. 

- Van 23:00 tot 7:00 uur is de ingaande slagboom gesloten en op het terrein geen 

gemotoriseerd verkeer toegestaan. 

- Parkeren mag alleen op de daarvoor bestemde parkeerterreinen/plaatsen. 

- Tijdens het in- en uitladen mag u alleen tijdelijk de auto bij de caravan of op het veld 

neerzetten. 



 

- Vrachtwagens van recreanten en van derden kunnen pas 

op het terrein toegelaten worden na toestemming van de receptie. 

5. Toegang 
De toegangscontrole van Camping It Wiid gaat door middel van een slagboom met kenteken 

registratie. Het aantal tegelijkertijd toegestane auto’s is gelimiteerd. Bij een kampeerplaats is 

één auto toegestaan (bij een bungalow zijn twee auto’s toegestaan). 

 
- U kunt meerdere kentekens (maximaal 2) doorgeven. Het systeem houdt bij hoeveel 

auto’s tegelijkertijd het park op mogen. Daarbij maakt het niet uit met welke auto 

(kenteken) u wilt doorrijden. 

- Mocht u toegang willen voor een 2de auto, dan zijn de kosten hiervoor €85,- per 

seizoen. U kunt in dit geval maximaal 3 kenteken doorgeven. Indien u bezoek krijgt 

kunnen zij  de auto parkeren op de bezoekersparkeerplaats voor € 2,- of indien er 

voldoende ruimte is op de camping voor € 4,-.  

- De slagboom zal u toegang weigeren indien het maximum aantal auto’s is 

overschreden en er geen kenteken geregistreerd is. Let op: de camera kan uw 

kenteken soms niet helemaal goed lezen, indien u te ver naar voren/links/recht aanrijdt.  

- In geval van nood kunt u altijd uitrijden, alleen de ingaande slagboom is met een 

tijdsklok begrensd. Na 23 uur kunt u niet meer oprijden en dient u uw auto te parkeren 

op het parkeerterrein buiten de poort. Vanaf 7 uur s’ ochtends kunt u weer oprijden.      

- Het ter beschikking stellen van toegang aan derden (niet gezinsleden) zien wij als 

misbruik, waarna blokkering kan volgen.  

6. Bezoek & logés 
Wij kunnen ons voorstellen dat het gezellig is vrienden en familie te ontvangen op Camping It 
Wiid. Natuurlijk juichen wij dat toe, echter wij zijn genoodzaakt ook omtrent bezoek een 
aantal regels te hanteren. 
 
Voor dag bezoekers wordt geen tarief berekend, alleen wel voor het parkeren. Voor logés 
wordt een overnachtingstarief berekend, omdat zij net als betalende gasten gebruik maken 
van onze faciliteiten (zoals de toiletten en de speeltuin). Het tarief is € 5,25 per persoon per 
nacht in een stacaravan en € 8,00 p.p.p.n. voor een kampeermiddel (inclusief 
toeristenbelasting). U of de bezoeker kan dat bij de receptie voldoen. Daarnaast is het juist 
aanmelden van logés is ook van belang bij calamiteiten, het zorgt er voor dat wij het 
nachtregister goed up-to-date kunnen houden. 
 
Wij vragen van u dat u uw bezoek en logés op de hoogte brengt van onze regels om zo 
eventuele discussies aan de balie te voorkomen. Als gast bent u verantwoordelijk voor de 
aanmelding van uw eigen gasten en hen op de hoogte te stellen van bovenstaande 
bedragen.  
 
 
7. Hondenbeleid 
Op Camping It Wiid worden honden overal toegelaten, toch gelden een aantal regels. Wij 
hopen dat u begrijpt dat deze voor alle honden gelden afgezien van hoe lief of afgericht uw 
hond is;  

- Per kampeerplaats, ligplaats of accommodatie is het toegestaan om 1 hond mee te 

nemen. 

- Vecht- en bewakingshonden (zoals Rottweilers, Bouviers, Dobermanns etc.) zijn niet 

toegestaan. 

- Honden zijn in het zwembad en in de receptie niet toegestaan. 



 

- Honden dienen te allen tijde aangelijnd te zijn. 

- Als een hond om wat voor reden dan ook iemand bijt, dient de hond het park per direct 

te verlaten. 

- Wij zien graag dat de hond buiten het park uitgelaten wordt. Mocht de hond toch op het 

park zijn behoefte doen, dan verwachten wij dat u het opruimt (gratis schepje te 

verkrijgen op de receptie). Wij stellen het niet op prijs als andere gasten last hebben 

van de uitwerpselen van uw hond! 

8. Gebruik van de ligplaatsen en haven 

Ook voor de ligplaatsen hebben wij een aantal richtlijnen opgesteld, wilt u deze in acht 
nemen: 

- Geen bordjes plaatsen met “eigen ligplaats”. 

- Geen vloerbedekking om de palen (palen gaan er eerder van rotten) of om de 

walbeschoeiing. 

- Geen schroeven/spijkers in de palen of walbeschoeiing aanbrengen. 

- Geen steigers aanpassen of verlengen. 

- Geen tegelpaden naar de steigers aanleggen. 

- Stootranden of permanente boeien mag mits met een lijn bevestigd. 

- Touw is het enige te gebruiken bevestigingsmateriaal. 

 

Daarnaast is het verboden: 

- Met afvalstoffen, olie, lenswater of met andere milieuverontreinigende stoffen het 

havencomplex te verontreinigen. 

- Het boordtoilet te gebruiken tenzij een vuilwatertank aan boord is. 

- Elders ligplaatsen in te nemen dan is aangewezen. 

- Met hinderlijke snelheden door de haven te varen (max. 5 km/h).  

9. Afvalverwerking  

Wij vragen alle gasten om afvalstoffen gescheiden en te deponeren in de daarvoor 

geëigende depots of inzamelpunten.  

 

- Huisvuil dient in deugdelijke dichtgebonden plastic huisvuilzakken in de daarvoor 

bestemde perscontainer gedeponeerd te worden. Hiervoor kunt u terecht bij het 

centrale vuilniseiland, ter hoogte van de bootverhuur. Deze containers zijn uitsluitend 

bedoeld voor de verwerking van huisvuil. 

- Papier en glas kunt u deponeren in de papier- en glascontainers, ook te vinden bij het 

centrale vuilniseiland.  

- Tuinafval kunt u deponeren achter het zwembad bij het andere tuinafval. 

- Voor al het grof huisvuil (puinafval, autobanden, koelkasten en hout) dient u zelf zorg 

te dragen, waarschijnlijk via uw plaatselijke afvalcollecteur. 

- Klein Chemisch Afval, w.o. accu’s batterijen, verfresten, afgewerkte olie, etc. dient 

opgeslagen of gedeponeerd te worden bij uw plaatselijke afvalcollecteur.  

10. Snoeien 
Snoeien wordt alleen gedaan in overleg, bovendien wordt dit alleen uitgevoerd door 
medewerkers van de camping. Mocht u hinder hebben van welke soort beplanting dan ook, 
dan kunt u het snoeiwerk aanvragen, waarna uw aanvraag zal worden beoordeeld. 
Aanvragen voor snoeien kunt u het gehele jaar indienen bij de receptie en indien 
goedgekeurd worden de verzoeken uitgevoerd in de winter.  



 

11. Zwembaden 
Er zijn 3 verwarmde zwembaden (+/- 24 graden): 

- Het grote bad is 20 m lang, bij 10 m breed en 1,4 m diep. 

- Het kleuterbad is 8 m lang, bij 8 m breed en 0,5 m diep. 

- Het peuterbad is 7 m lang, bij 7 m breed en 0,2 m diep. 

- De kwaliteit van het water wordt elke dag door ons getest. 

U, als vaste gast, kunt met uw gezin het gehele seizoen gebruik maken van deze baden. 

Onder een eigen gezin verstaan wij ouders en thuiswonende kinderen onder de 21 jaar oud. 

U heeft per persoon, per seizoen, een zwembadkaartje (eigen bijdrage van € 10,00 per stuk) 

nodig om toegang tot het zwembad te krijgen. Jaarlijks kunt u de nieuwe zwembadkaarten 

voor het seizoen ophalen bij de receptie. Deze kaartjes worden geplastificeerd zodat u een 

geheel seizoen gebruik kan maken van de kaart. Pas goed op uw kaartje want mocht u een 

jaarkaart kwijt raken, dan kunt u alleen tegen betaling van het bovenstaand tarief nieuwe 

kaarten ontvangen.  

 

Per stacaravan of seizoenplaats kunt u maximaal 4 kaarten kopen en deze gebruiken voor 

uzelf of uw kinderen/kleinkinderen. Wilt u met meer dan 4 personen gebruik maken van het 

zwembad, dan kunt op kantoor een dagkaartje kopen à € 5,00 per persoon. 

 
Als u door het draaihek loopt, werkt de kaart het eerste uur niet meer. U kunt dus niet in en 

uit lopen. Het hek naast het draaihek is voor mensen met kinderwagens, om dit hek te 

gebruiken drukt u op de bel. Dit hek enkel gebruiken indien u met kinderwagen, rolstoel o.i.d. 

bent. Mocht uw kaartje niet werken komt u langs op de receptie en kunt u toegang  tot  het 

zwembad krijgen. 

 
Enkele belangrijke regels: 

- Het dragen van zwemkleding is verplicht (voor de allerkleinsten zijn zwemluiers 

verplicht). 

- Er mag niet vanaf de kant worden gedoken in het zwembad (daarvoor is het niet diep 

genoeg en is duiken dus erg gevaarlijk). 

- Huisdieren zijn niet toegestaan. 

Hoewel de directie niet verplicht is een badmeester/juffrouw in dienst te nemen, zal er bij 

‘piekdagen’ toezicht worden gehouden. Kinderen zonder zwemdiploma mogen alleen onder 

begeleiding van ouder/verzorger zwembadterrein betreden. Bovendien zijn zwembandjes 

verplicht voor kinderen/personen zonder zwemdiploma. 

 

Ziet u dingen die niet gebruikelijk zijn, meldt het dan bij de receptie. 

 



 

 

STACARAVAN/CHALET REGLEMENT 

 

1. Tarieven 2022       

Jaarplaats stacaravan tot 10 m   € 2.150,00   

Jaarplaats stacaravan tot 14 m   € 2.285,00    

 

Jaarplaats houten chalet, incl. ligplaats  € 2.750,00 

Jaarplaats chalet G, K & L-veld, incl. ligplaats € 2.925,00 

 

Toeristenbelasting     €   171,00 

Ligplaats boot      €   310,00 

Parkeerkaart 2e auto     €     85,00 

Winterstalling (30 sept - 1 april)   €   120,00 

 

De camping is geopend van 1 april tot 1 oktober. ’s Winters kunt u geen gebruik maken van 

de camping en haar faciliteiten. Tarieven zijn exclusief de eenmalige kosten verbonden aan 

de plaatsing en aansluiting van de stacaravan of het chalet. Daarnaast zijn de tarieven 

exclusief elektra- en waterverbruik. Het verbruik van elektra en water wordt gemeten middels 

geijkte meters en de afrekening volgt in het najaar. Toeristenbelasting en eventuele overige 

belastingen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. 

 

2. Aantal personen 

De tarieven zijn gebaseerd op het eigen gezin. Onder een eigen gezin verstaan wij ouders 

en thuiswonende kinderen onder de 21 jaar oud. Wanneer andere personen niet bestaande 

uit eigen gezinsleden gebruik maken van de stacaravan, verplichten zij zich tot inschrijving 

en zijn zij kampgeld à € 5,25  p.p.p.n. inclusief toeristenbelasting verschuldigd (zie Algemeen 

regelement punt 6. Bezoek & logees). 

 

3. Eenmalig aansluitrecht en voorwaarden 

Wij brengen nieuwe gasten éénmalige een bedrag van € 1000,- voor aansluitrecht in 

rekening (€ 250,-  per aansluiting: water, elektra, riool en CAI). 

 

Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing onze Algemene Voorwaarden, gedeponeerd 

bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. Op verzoek zenden wij u kosteloos een 

exemplaar van de meest recente voorwaarden toe. 

 

4. Aanleg terras, schutting, afrastering & beplanting 

Naast de caravan bent u vrij om naar keuze zowel beplanting als een terras aan te leggen. 

Beide mogen alleen naast de caravan, tot maximaal de lengte van de caravan worden 

neergelegd. Voor het plaatsen van schuttingen, windschermen, hekjes en andere 

afrasteringen zijn eenduidige regels: 

 

- De materiaalkeuze en het oppervlakte van het terras is vrij, indien het geen verhoogd 

terras betreft. Hou daarbij ook rekening met het afschot van uw terras; het regenwater 

hoort weg te lopen naar de voorzijde, zodat het water niet onder de stacaravan/chalet 

van de buren loopt. 



 

- Eigen beplanting mag alleen met inheemse planten, zoals 

cornus (rood en geel), krent, vlier, beuk (rood en groen), wilg, hazelnoot en vogelkers. 

Geen coniferen of uitheemse planten. 

- Beplanting mag nooit hoger zijn dan 1,2 meter hoog.  

- Voor stacaravans mag een bankje in het gras neergezet worden en wat bloemen 

- Voor chalets (veld G, L en K) mag in de voortuin tot aan het stortsteen beplanting 

gepoot worden mits dat niet hoger dan 1 meter hoog wordt, i.vm. het uitzicht van de 

buren. 

- In overleg mag u op de kopse kant van de caravan, aan de voorkant, in de lijn met de 

voorzijde, een schutting/windscherm neerzetten. Deze schutting/windscherm mag 

maximaal 1 meter hoog zijn, waarna u tot 2 meter glas mag plaatsen.  

- Hekjes of welke afrastering dan ook mogen alleen op verzoek en bij uitzondering 

geplaatst worden. Mochten wij een afrastering/hekje toestaan, dan zal de maximale 

hoogte van 1 meter bedragen. De materiaalkeuze is; beton gaas met begroeiing of een 

zwart gaashekwerk, ook met begroeiing.  

- Een opstapje bij de stacaravan mag (maximaal 2,5 x 1,5 meter). Dit opstapje mag een 

reling hebben maar geen afdak.  

Wilt u iets bouwen of bestraten, neemt u dan altijd eerst contact op met de receptie. 

 

5. Versierselen 

Onderstaande mag niet bij de caravan worden geplaatst; 

- Tuinkabouters, beelden en ornamenten 

- Hekjes of welke afrastering dan ook (alleen op verzoek en bij uitzondering mogelijk) 

- Anders dan hierboven beschreven zijn schuttingen niet toegestaan 

- Gemetselde barbecues 

- Partytenten  

- Vijvers 

- Satelliet schotels en antennes 

- Carports 

- Bouwkundige veranda’s 

- Voortenten voor stacaravans.  

- Pergola’s. 

- Verlichting* 

- Afdakjes. 

- Trampolines. 

- Grote zwembaden.  

*Aangezien Camping It Wiid midden in het Nationaal park gelegen is, vragen wij om 

spaarzaam om te gaan met verlichting. Stroomverlichting kan de flora en fauna verstoren. 

Daarnaast kan extreme buitenverlichting hinderlijk zijn voor uw buren. 

 

Deze regels zijn gemaakt om het voor iedereen op het park zo aangenaam mogelijk te 

maken. Hopelijk begrijpt u dat wij hierin zo veel mogelijk één lijn trekken. Dat is echter ook 

wel eens lastig gezien specifieke situatie. Wij staan altijd open voor een gesprek om hierin 

duidelijkheid te verschaffen. 

 

 



 

6. Plaatsen schuurtje/berging 

Indien u voornemens bent een schuurtje of berging te plaatsen bij uw stacaravan of chalet 

vraag dit dan aan bij de receptie. In principe geldt dat u 1 schuurtje/berging mag plaatsen 

van 2 x 3 meter. Deze mag bovendien niet hoger zijn dan uw caravan/chalet. Voor de 

ARCABO chalets gelden andere regels; daar dienen ARCABO bergingen bij de chalets 

geplaatst te worden.  

 

7. Gas- en elektrische installaties  

De interne gas- en elektra installaties van uw stacaravan of chalet dienen te voldoen aan de 

wettelijke bepaling. Zo is een aardlekschakelaar in elke stacaravan of chalet verplicht. 

Daarnaast willen wij u erop wijzen dat LPG levensgevaarlijk is om te gebruiken als brandstof 

en daarom is deze brandstof ten strengste verboden op Camping It Wiid. 

 

Verder raden wij u aan om eenmaal in de drie jaar uw gasslang te vervangen en uw kachel, 

geiser en gasfornuis te laten controleren door een erkend installateur (zie onderstaand 

adres).  

 

Technisch Buro De Vries 

Pyriet 27 

9207 GK Drachten 

Tel: 0512-371526 

 

8. Afsluiten van uw stacaravan of chalet  

Elke winter komt het voor, gesprongen waterleidingen door bevriezing. Water kan dan 

dagenlang weg stromen bij of zelfs in uw caravan/chalet. Hierdoor ontstaat schade, wat op 

zich al heel vervelend is. Wij kunnen helaas ook niet anders dan alle hieraan verbonden 

kosten (dus incl. het waterverlies) aan u door te berekenen. Sluit daarom uw leidingen goed 

af in de winter en bij langdurige afwezigheid.  

 

9. Onderverhuur  

U mag uw stacaravan of chalet onderverhuren op de Camping It Wiid. Daarbij kunnen wij u 

(deels) helpen maar u bent ook aan een aantal regels gebonden:  

- Uw caravan of chalet kan op de website van Camping It Wiid worden getoond, met 

daarbij uw contact gegevens (u kan hiervoor foto’s, algemene informatie en de 

gewenste contact gegevens aanleveren bij de receptie). 

- Zodra u uw stacaravan of chalet verhuurt heeft, geeft u de verhuurperiode en de 

contact/adres/kenteken gegevens van de huurder door aan de receptie. 

- Uw huurder betaald bij aankomst € 5,25 per persoon per nacht aangezien er door 

verhuur meer gebruik wordt gemaakt van de faciliteiten dan bij normaal gebruik van 

een caravan/chalet.  

- Aangezien u contact heeft met de huurder, vragen wij u uw huurders op de hoogte te 

brengen van onze regels. Door duidelijkheid vooraf, neemt de kans op onaangename 

verrassingen af en zal dat bijdragen aan het vakantiegevoel van uw huurder en onze 

gast. 

- U kunt een sleutel van de caravan bij de receptie afgeven zodat wij uw gasten kunnen 

in- en uitchecken. Deze in- en uitcheck service omvat: de sleutel afgifte/inname, 

informatie voorziening en wij voorzien de gasten van een slagboomtoegang en 

zwembad kaarten. 



 

- U bent dus zelf verantwoordelijk voor andere bijkomende 

service richting de huurders. Zoals het plannen van de verhuur, de schoonmaak, 

reparaties en een eventuele financiële afwikkeling. 

- In principe is verhuur alleen toegestaan in het seizoen (1/4 tot 1/10), dan kunnen wij de 

verhuur service verlenen. Mocht u buiten het seizoen willen verhuren, dan kan dat 

alleen in overleg met de receptie. Voor niet winterharde stacaravans/chalets raden dit 

sowieso af. 

10. Verkoop van de stacaravan/chalet 

Indien u de caravan op de plaats te koop wilt aanbieden, dient u vooraf schriftelijk 
toestemming te vragen. De directie bepaalt voor de verkoop en na eventuele P3 expertise 
keuring of de stacaravan/chalet na verkoop op het terrein kan blijven staan of dat deze dient 
te worden afgevoerd. U dient zich bij de verkoop aan de volgende voorwaarden te houden: 

- Een juiste volgorde voor verkoop op de plaats is: informeer de camping, komt tot 
overeenstemming over de waarde/verkoopprijs, stem het verkoopproces en de details 
af en zet de caravan of het chalet te koop. Indien u deal hebt gesloten, informeer de 
koper goed over de voorwaarden en camping regels. Tot slot, laat de koper contact 
zoeken met de camping voor een kennismakingsgesprek en maak dan de koop 
definitief.  

- Indien u de stacaravan/chalet op de plaats wilt verkopen dient de vraagprijs van de 
caravan/chalet in overeenstemming te zijn met de werkelijke en getaxeerde waarde 
(P3 expertise). Verder kan het zijn dat Camping It Wiid een aantal extra voorwaarden 
stelt, bijvoorbeeld; hoe lang de caravan nog mag blijven staan. 

- Overeenstemming over de waarde en voorwaarden is nodig om de stacaravan of het 
chalet op de plaats te kunnen verkopen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt is 
het laten taxeren door de P3 expertise de uitkomst. 

- Voor stacaravans/chalets ouder dan 5 jaar geldt dat voor de verkoop deze door de P3 
expertise gekeurd en getaxeerd moet worden. Indien er reeds een taxatierapport voor 
handen is en de waarde is geen discussiepunt dan is niet in alle gevallen een 
taxatierapport nodig. Dit kunt u als verzoek aangeven bij de directie. 

- Indien de stacaravan/chalet niet aan de gestelde eisen voldoet, kan ook na taxatie de 
directie besluiten dat de caravan/chalet niet verkocht mag worden met behoud van de 
plaats. 

- Mocht u al in contact zijn met potentiële kopers, realiseer u dat wij graag kennismaken 
met deze kopers voordat de deal definitief is. In een dergelijk kennismakingsgesprek 
wordt kennisgemaakt, de parkregels doorgenomen en de voorwaarden geverifieerd. 

- Wij gaan er vanuit dat de verkoper de koper altijd goed inlicht voordat de koop definitief 
is. Denk daarbij aan de volgende zaken: 

o In hoeverre is stageld betaald en vanaf wanneer neemt de koper de 
verplichting over. 

o Eventuele gebreken aan de caravan. 

o Het eenmalig aansluitrecht (ad €1000,-, € 250,- voor zowel elektra, CAI, water 
en riool). 

o Slagboomtoegang gaat op kentekenherkenning. 

- Voor de datum van verkoop en/of op het moment van vertrek van de stacaravan/chalet 
moeten alle betaling van dat jaar voldaan zijn.  



 

- Het reeds door de verkoper voldane jaargeld wordt 
overgeheveld naar de nieuwe koper (er vindt geen verrekening plaats). De vaste 
kosten van elektra worden afgerekend tot en met de maand van verkoop. De volgende 
maand zijn deze kosten voor rekening van de koper. De meterstanden worden tot op 
de dag van verkoop afgerekend.  

- Wanneer de caravan na verkoop wordt afgevoerd, moet de plaats binnen 2 weken na 
vertrekdatum schoon opgeleverd worden. 

- Bouwsels, versierselen die in strijdt zijn met de parkregels moeten altijd voor de 
verkoop worden verwijderd. 

 
Bij de receptie kunt u een aanvraagformulier voor de verkoop verkrijgen. In dit formulier 
wordt gevraagd naar uw gegevens; afmetingen en de leeftijd van de stacaravan/chalet; 
vraagprijs; voorkeur datum van verkoop; en of u de bemiddeling wil laten verlopen via 
Camping It Wiid.  
 
11. Bemiddeling bij verkoop van de stacaravan 

Wanneer u gebruik wenst te maken van de bemiddeling van “Camping It Wiid” bij de verkoop 

van uw stacaravan, dan dient u op de receptie hiervoor een formulier in te vullen. Zodra het 

formulier binnen is, worden de bemiddelingskosten berekend. De kosten van een 

bemiddeling zijn 4% van de verkoopprijs met een minimum van € 115,- en een maximum van 

€ 275,-.  

 

Uw caravan wordt met foto op een verkooplijst geplaatst en wordt tevens op onze site 

www.wiid.nl vermeld. 

 

Wat kunt u verwachten als de bemiddeling door Camping It Wiid wordt afgehandeld: 

- Op de website (www.wiid.nl) wordt uw caravan te koop aangeboden. Graag ontvangen 

wij hiervoor: foto’s, vraagprijs, inventaris, afmeting, bouwjaar, type, datum van verkoop 

en eventuele andere relevante informatie 

- U kunt een sleutel achterlaten op de receptie zodat geïnteresseerden de caravan 

kunnen bezichtigen. 

- In overleg kan eventueel de onderhandeling door de directie worden gedaan. 

- Mocht u een verkoopcontract wensen dan kunnen wij dat faciliteren. 

- De officiële sleuteloverdracht kan via de receptie worden afgehandeld.  

12. Nieuwe stacaravan/chalet 

Indien u uw stacaravan wilt vervangen voor nieuwe, dient u dit in overleg te doen met de 
directie van Camping It Wiid en schriftelijk akkoord te hebben. Wij hanteren de volgende 
richtlijnen voor nieuwe stacaravans/chalets: bij voorkeur nieuw maar maximaal 2 jaar oud. 
Wij werken samen met ARCABO op een aantal velden, daar is het alleen toegestaan om 
nieuwe ARCABO’s te plaatsen. Echter op de overig velden werken wij met 3 leveranciers: 
MuHa stacaravans, Kuiper Caravans en Gritter Caravans. 
 

 

 

 

 

 

 


