
 

  

  

Vragen & antwoorden toekomstbeleid seizoenplaatsen   

Veel gestelde vragen naar aanleiding van onze brief d.d. 13 november 2019 waarin TerSpegelt 

aangeeft op termijn met de seizoenplaatsen voor stacaravans en chalets te zullen stoppen.  

  

1. Wat houdt het herinrichten van de velden 53 en 52 in 2023 en de velden 51 en 50 in 2024 

precies in?  

Dit houdt concreet in dat we deze velden een nieuwe bestemming en indeling gaan geven en dat we 

de staanplaatsovereenkomst van uw huidige plaats op termijn op gaan zeggen. Er vindt dan een 

herstructurering van het terrein plaats. Volgens de RECRONvoorwaarden voor Vaste Plaatsen (art. 

11, lid 3) welke op uw overeenkomst van toepassing zijn, zullen we uiterlijk één jaar voor het aflopen 

van de staanplaatsovereenkomst de opzegging aangetekend aan u versturen.  

  

2. Is er een mogelijkheid dat ons kampeermiddel verzet kan worden naar een andere plaats 

indien het veld waar deze nu staat gaat verdwijnen?  

Indien er na de opzegging van de staanplaatsovereenkomst plaatsen op andere velden beschikbaar 

zijn, zullen we proberen iedereen een alternatieve plaats aan te bieden. Óf er lege plaatsen zijn en 

welke plaatsen dit zijn kunnen we te zijner tijd pas definitief zeggen. Het is nu nog niet mogelijk 

hierop vooruit te lopen.  

  

3. Als ik mijn stacaravan of chalet na de opzegging van mijn huidige staanplaatsovereenkomst 

ga verzetten, krijg ik dan een schriftelijke garantie hoe lang ik vervolgens op de nieuwe 

plaats kan blijven staan?  

Een harde garantie kunnen we slechts geven voor de duur van de opzegtermijn, en die is 1 jaar in het 

geval van herstructurering. Indien we met zekerheid verder vooruit kunnen kijken, zullen we dat 

zeker doen. Echter in de meeste gevallen is dat erg lastig zo niet onmogelijk.   

  

4. Tot en met 2024 heeft TerSpegelt haar plannen kenbaar gemaakt. Maar wat gebeurt er 

vanaf 2025?  

Wij hebben een doorkijk gemaakt voor de komende vijf jaar. Deze doorkijk hebben we in onze brief 

uiteengezet. Recreatiepark TerSpegelt zal zich in de toekomst specialiseren in korte outdoor 

vakanties. Wat de concrete plannen van TerSpegelt ná deze 5 jaar zijn weten we nog niet. We 

kunnen hierover daarom geen uitspraken of toezeggingen doen.   

  

  

  



5. Bestaat de kans, dat een gedeelte van de plaatsen voor stacaravans en chalets in de 

toekomst blijft bestaan?  

TerSpegelt gaat zich in de toekomst verder specialiseren op korte outdoor vakanties. Wij doen dit om 

uiteindelijk een toekomstbestendig bedrijf over te houden. TerSpegelt zal uiteindelijk geen plaatsen 

meer beschikbaar stellen voor de stacaravans en chalets in zijn huidige verschijningsvorm. Deze 

plaatsen zullen dus uiteindelijk allemaal gaan verdwijnen.  

6. De eerste herstructureringsplannen beginnen in 2023 en 2024. In hoeveel jaar denkt 

TerSpegelt uiteindelijk alle plaatsen voor stacaravans en chalets geherstructureerd te 

hebben?  

We hebben aangegeven dat op de middellange tot lange termijn alle stacaravans en chalets in zijn 

huidige verschijningsvorm van het terrein van TerSpegelt zullen verdwijnen. Wij denken hierbij aan 

een periode tussen de 5 à 10 jaar gerekend vanaf 2023 maar kunnen dat niet met zekerheid zeggen. 

Dit zal afhankelijk zijn van meerdere factoren zoals bijvoorbeeld de financiële situatie op dat moment 

of de vraag uit de markt naar een bepaalde vorm van verblijfs of dagrecreatie.  

  

7. Mijn kampeermiddel heeft als voorwaarde bij verkoop een einddatum meegekregen. Wat 

gebeurt er na die datum?  

Als uw kampeermiddel een einddatum heeft meegekregen dan betekent dat, dat uw kampeermiddel 

aan het einde van het jaar waarin die datum bereikt wordt, van de camping verwijderd moet worden. 

Echter, we willen per specifiek geval bekijken of een langer verblijf van u in uw kampeermiddel op 

ons terrein mogelijk is. Dit zal maatwerk zijn en in veel gevallen zullen we hieraan voorwaarden 

verbinden. Hierin speelt de staat van onderhoud van het kampeermiddel en de plaats uiteraard een 

belangrijke rol.  

Na het bereiken van de einddatum mag u uw kampeermiddel in ieder geval niet meer verkopen met 

behoud van standplaats. Uw kampeermiddel verkopen zonder behoud van standplaats kan uiteraard 

altijd.  

  

8. Mijn kampeermiddel heeft als voorwaarde bij verkoop geen einddatum meegekregen. Wat 

betekent dat precies?  

Dit betekent dat er aan uw kampeermiddel geen leeftijdsgrens is verbonden. Zo lang uw plaats dus 

beschikbaar blijft en u blijft zelf eigenaar, dan kan het kampeermiddel voor onbepaalde tijd blijven 

staan mits deze goed wordt onderhouden, u zich aan de parkregels houdt en aan de financiële 

voorwaarden uit de standplaatsovereenkomst wordt voldaan. Op het moment dat u besluit uw 

kampeermiddel te verkopen, dan zal er met de nieuwe eigenaar wel een einddatum afgesproken 

worden.   

  

9. Is het mogelijk mijn kampeermiddel te verkopen nu TerSpegelt aangekondigd heeft op 

termijn met de vaste plaatsen te willen stoppen?  

Verkoop met behoud van standplaats blijft mogelijk zo lang er plaatsen beschikbaar zijn. Als u uw 

kampeermiddel met behoud van standplaats wil verkopen, dan dient u daarvoor eerst toestemming 

te vragen aan TerSpegelt via de Gastenservice. Aan verkoop met behoud van standplaats zijn 

voorwaarden verbonden. Zie Artikel 8 van de RECRONVoorwaarden vaste plaatsen en het reglement 

seizoenplaatsen Recreatiepark TerSpegelt. We blijven dezelfde voorwaarden hanteren zoals we dat 

altijd hebben gedaan. Verkoop zonder behoud van standplaats is uiteraard altijd mogelijk.   



  

10. Hoe informeert TerSpegelt potentiële kopers?  

Wij zullen potentiële kopers op de hoogte brengen van onze toekomstplannen. Hier zijn wij helder en 

transparant over. Potentiële kopers geven wij dezelfde informatie als onze huidige gasten.  

  

11. Is er een opkoopregeling vanuit TerSpegelt voor stacaravans of chalets?  

TerSpegelt zal geen kampeermiddelen overnemen. Indien u uw kampeermiddel wilt verkopen dan 

gelden hiervoor de voorwaarden zoals beschreven bij vraag 9.  

  

12. Op welke tegemoetkoming heb ik recht bij herstructurering?  

Voor herstructurering gelden de voorwaarden zoals beschreven in artikel 12 van de 

RECRONvoorwaarden Vaste Plaatsen. Ook eventuele vergoedingen worden hierin genoemd. 

TerSpegelt zal geen aanvullende tegemoetkomingen doen anders dan in de RECRONvoorwaarden 

beschreven.  

  

13. Mochten we het kampeermiddel willen verkopen blijft de einddatum dan hetzelfde zoals 

bekend is?  

Een genoemde einddatum is geen garantie dat een kampeermiddel te allen tijde mag blijven staan. 

Indien TerSpegelt vanwege herstructurering de standplaatsovereenkomst opzegt, dan dient het 

kampeermiddel, ondanks dat de maximale leeftijd nog niet is bereikt, alsnog verplaatst of verwijderd 

te worden.  

  


