Terwolde, december 2020
Geachte campinggast,
Hoewel het coronavirus nog lang niet voorbij is, kijken wij alvast positief naar het nieuwe jaar. Wij vragen u om te
allen tijde de regels van het RIVM te volgen.
Tarieven 2021
Wij “De Scherpenhof” melden u de tariefverhoging voor de komende 3 jaar over de “kale huur”(de huur exclusief
gemeentelijke heffingen) deze verhoging is exclusief de prijsindex.
Voor 2021 prijsindex
Voor 2022 prijsindex + max. 5% en verhoging van de opslag op verbruikslasten en heffing
Voor 2023 prijsindex + max. 5% en verhoging van de opslag op verbruikslasten en heffing
De energietarieven worden ieder jaar berekend met het verbruik van de toelevering.
Nieuwe medewerkster
Vanaf juli 2020 hebben wij een nieuwe receptioniste, Randa. U kunt bij haar terecht voor alle vragen met betrekking
tot het park.
Betalingen
Uw energiefactuur dient voor 31 december 2020 in zijn geheel te zijn voldaan. Uw jaarfactuur daar en tegen mag in 3
termijnen worden voldaan te weten 1e termijn voor 31 december 2020, 2e termijn 01 april 2021 en de 3e termijn voor
1 juli 2021. Alle eerder gemaakte betalingsafspraken komen te vervallen, ook de oude.
Betaald u het volledige bedrag voor 31 december 2020 dan zullen wij ook dit jaar overgaan tot het uitkeren van een
Dinercheque van € 25,- te besteden bij “Bowling de Scherpenhof”, “Play City” of “De Steenoven”.
Betalingsachterstand
Zodra een betalingstermijn is verstreken en er heeft geen volledige betaling plaatsgevonden, brengen wij u een bedrag
van € 50,- rentekosten in rekening, per betalingstermijn, en zullen wij gaan starten met het incassotraject. De directie
houdt zich het recht voor om bij betalingsachterstanden (in welke vorm dan ook) de slagboompas te blokkeren.
Informatie/Reglement
Het informatie/reglement, algemene voorwaarden 2021, wordt aan u uitgereikt bij het inleveren van uw nachtregister
en verlenging van uw slagboompas. De pas wordt weer voor een jaar verlengd als u álle openstaande posten heeft
voldaan van vóór 2021. Wij willen u verzoeken dit reglement goed te lezen om enige onduidelijkheid te vermijden.
Ontstaat er een onduidelijkheid komt u dan naar de receptie voor uitleg, daar waar het reglement niet in beslist zal
de directie een besluit nemen.
Permanente bewoning
Uw chalet/caravan mag alleen gebruikt worden waar deze voor is bedoelt, recreëren. Hier zullen wij, samen met de
Gemeente Voorst, strenger op toezien. U kunt zich niet inschrijven in de Gemeente en op ons adres. Permanente
verhuur is tevens verboden.
Vuilcontainers
Onze vuilcontainers zijn enkel bestemd voor huisvuil, glas en papier/karton. Dit vuil moet in de containers geplaatst
worden en mag niet ernaast! Overig grofvuil dient men zelf af te voeren.
Wij waarschuwen u dat de containers beveiligd zijn met camera’s en wij de mogelijkheid hebben om overtredingen
waar te nemen. De boete voor een overtreding bedraagt minimaal 50 euro.

Grofvuil
Tijdens het opnemen van de meterstanden constateren wij dat er veel grofvuil op/rondom de plekken ligt. Indien dit
zo is op uw plek, verzoeken wij u vriendelijk dit van de plek te verwijderen en naar het grofvuil afvoert.
Post
Wij ontvangen veel post van gasten zonder een postbus. Tot op heden hebben wij dit voor de gasten bewaard in de
receptie. Vanaf januari 2021 is het mogelijk om een postbus te huren voor kortere periode, namelijk per maand 15
euro. Post voor eigenaren zonder postbus wordt geretourneerd.
Reglement:
Werkzaamheden

Tuinen

Snelheid
Huisdier

In de vakantieperiodes, weekenden en de avonduren dienen er geen werkzaamheden op en in
de directe omgeving van uw kavel plaats te vinden, dit i.v.m. geluidsoverlast. Denk hierbij aan
zagen, timmeren, boren en straatwerkzaamheden. Mocht u het gras willen maaien is dit
toegestaan maar niet voor 10.00 uur.
In verband met brandgevaar, overzicht en veiligheid, dienen alle hagen o.a. de coniferen en
tuinafscheiding aan de wegzijde 1 meter van de weg en max. 1.40 meter hoog te zijn. Wij zullen
hierop toezien.
Wilt u zich aan de max. snelheid op het park houden, 5km p/uur. Denk hierbij aan de veiligheid
van spelende kinderen.
Het park beschikt over een honden uitlaatplaats op Camping 2. Uitwerpselen dienen
gedeponeerd te worden in de vuilnisbak. Maak gebruik van een hondenpoepzakje.

Er wordt altijd wel aanspraak gemaakt op vrijwilligers, wij hopen u ook eens te mogen begroeten tijdens één van onze
activiteiten, zonder u kan het voorkomen dat wij een activiteit moeten laten vervallen. Samen 1, samen voor het spel.
Oudjaarsborrel/Nieuwjaarsreceptie
Conform de RIVM maatregelen moeten wij de Oudjaarsborrel helaas dit jaar voorbij laten gaan, voor de
Nieuwjaarsreceptie geldt voorlopig nog hetzelfde.
Wij hopen dat wij samen met u er een mooi 2021 van kunnen maken in goede gezondheid.
Het allerbeste voor het jaar 2021.
Met vriendelijke groeten,
Directie en medewerkers
“ Recreatiepark en Jachthaven De Scherpenhof”

Recreatiecentrum en Jachthaven De Scherpenhof
Nachtregister chalet-, jaar- en seizoengasten 2021
Voor- en achternaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

E-mailadres:

Telefoonnummer:

Plaatsnummer(s):

Kenteken(s) auto('s):

Pasnummer(s) slagboompas(sen):

Pasnummer(s) zwembaspas(sen):

Medegast(en)
Voor- en achternaam:

Voor- en achternaam:

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Voor- en achternaam:

Voor- en achternaam:

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Voor- en achternaam:

Voor- en achternaam:

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Voor- en achternaam:

Voor- en achternaam:

Geboortedatum:

Geboortedatum:

Huisdieren
Aantal honden:

Aantal katten:

Door ondertekening van dit nachtregisterformulier verklaart u akkoord te gaan met het algemeen
geldende parkreglement en 1 exemplaar te hebben ontvangen. Dit formulier dient ieder jaar
opnieuw ingevuld te worden voor de verlenging van uw slagboompas. Graag dit formulier ingevuld
mailen naar scherpenhof@succesholidayparcs.nl of inleveren bij de parkreceptie samen met een
kopie van uw legitimatie.
Handtekening voor akkoord:
Getekend te:

Datum:

