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RECREATIEPARK EN JACHTHAVEN

DE SCHERPENHOF

Bandijk 60, 7396 NC Terwolde • Tel. 085-0704777 • www.scherpenhof.nl

Kom genieten op
ons prachtige
terras!

OPENINGSTIJDEN
Dinsdag t/m zaterdag
12.00 - 22.00 u.
Zondag
12.00 - 20.00 u.
Dorpsstraat 36 • 7396 AM Terwolde
Tel.: 0571 - 292090 / 291015

WELKOM

Geachte gast(en),
Hierbij heten wij u van harte welkom op Recreatiepark en Jachthaven De Scherpenhof. De Scherpenhof is
onderdeel van Succesparken en staat al ruim 30 jaar bekend als de standaard in recreatie. Succesparken laat
u kennis maken met water, bos of een landelijke omgeving. Recreatiepark en Jachthaven De Scherpenhof
laat u kennis maken met water. Het park heeft een schitterende ligging aan de rivier de IJssel en beschikt
over een eigen jachthaven.
Middels dit informatieboekje, waarin onder andere het parkreglement, het ABC en overige informatie zijn
opgenomen, willen wij u zo volledig mogelijk informeren. Ook staan er in dit boekje een aantal veranderingen en is het raadzaam dit boekje zorgvuldig door te lezen.
Net als voorgaande jaren besteden wij wederom veel aandacht aan het recreatieprogramma. Er zullen vanuit
de kinderclub en de horeca diverse activiteiten, zoals muziekavonden, bingo’s en kaartavonden worden
georganiseerd. Wilt u op de hoogte blijven van alle activiteiten? Download dan in de App of Play Store de
Scherpenhof app.
Er wordt altijd wel aanspraak gemaakt op vrijwilligers. Wij hopen u graag eens te mogen begroeten tijdens
een van onze activiteiten, want zonder u kan het voorkomen dat wij een activiteit moeten laten vervallen.
Directie en medewerkers
Recreatiepark en Jachthaven De Scherpenhof
Adresgegevens:
Recreatiepark en Jachthaven De Scherpenhof
Bandijk 60 , 7396 NC Terwolde
Tel.: 0571-291731
scherpenhof@succesholidayparcs.nl
www.scherpenhof.nl
Swift: RABONL2U IBAN:
NL 44 RABO 0364425644
Swift: INGBNL2A
IBAN: NL 96 INGB 00055357
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Beleef een magische dag
-parken!
in de

-€25
tot

via plopsa.nl
Promocode

9552

NIEUW in
Plopsaland
De Panne
www.plopsa.nl
Plopsa
plopsa_official

-€25 -€25 -€25 -€25 -€25
TOT

TOT

TOT

TOT

TOT

Bij afgifte van deze bon en
per aangekocht individueel
ticket ≥1m aan de kassa in
Plopsaland De Panne krijg je
€ 5 korting.

Bij afgifte van deze bon en
per aangekocht individueel
ticket ≥1m aan de kassa in
Plopsaqua De Panne krijg je
€ 5 korting.

Bij afgifte van deze bon en
per aangekocht individueel
ticket ≥1m aan de kassa in
Plopsa Indoor Hasselt krijg
je € 5 korting.

Bij afgifte van deze bon en
per aangekocht individueel
ticket ≥1m aan de kassa
in Plopsa Coo krijg je € 5
korting.

Bij afgifte van deze bon en
per aangekocht individueel
ticket ≥1m aan de kassa in
Plopsa Indoor Coevorden
krijg je € 5 korting.

Niet geldig bij voorverkooptickets.
Niet combineerbaar met andere
acties
en/of
voordelen.
Niet
inwisselbaar in geld. Mag niet
verkocht worden. Maximum 5
tickets per bon. Actie geldig t/m
15/07/2021.
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HET PARK A-B-C
BEZOEKERS
Familie en vrienden zijn van harte welkom op
ons park. Als uw bezoek wilt blijven overnachten
dan verzoeken wij u vriendelijk dit vooraf aan
de parkreceptie te melden. Uw bezoek dient het
overnachtingstarief te betalen.
BOODSCHAPPEN
De dichtstbijzijnde supermarkt is Coop De Lelie
aan de Molenweg 1 in Terwolde (ca. 1,7 km afstand).
Deze kunt u vinden tegenover de kerktoren. In het
centrum van Twello (ca. 8 km afstand) vindt u de
grotere supermarkten zoals Jumbo, Albert Heijn en
DekaMarkt.
BRAND, ONGEVALLEN OF CALAMITEITEN
Meldt dit (indien nodig) op het spoednummer van
de parkreceptie op 0571-291731. Als dit niet kan
wachten belt u het alarmnummer 112 en daarna
het spoednummer van de parkreceptie! Een
defibrillator en brandblusapparatuur is aanwezig
bij de parkreceptie.
BRIEVENBUS
Heeft u post? Dan kunt u dit afleveren op de receptie. Dit wordt dagelijks opgehaald door Post NL.
BROMFIETSEN EN SCOOTERS
Hiervoor geldt een geheel rijverbod op het park.
BUITEN- EN BINNENZWEMBAD
Het zwembad wordt volgens de wettelijke voorschriften dagelijks gecontroleerd en behandeld.
Zwemmen geldt op eigen risico daar er geen
toezicht aanwezig is. Zie onze plattegrond voor
de locaties van onze zwembaden.
FACILITEITEN VOOR- EN NASEIZOEN
De faciliteiten zijn in het voor- en naseizoen

beperkt geopend i.v.m. de bezetting van ons
park en de weersinvloeden.
FIETSVERHUUR
Voor het huren van fietsen kunt u terecht op de
parkreceptie. Wij verhuren dames- en herenfietsen, kinderfietsen en kinderzitjes. Voor meer informatie kunt u terecht op de parkreceptie.
GELD OPNEMEN
Het is niet mogelijk om contant geld op te nemen
op het park. De dichtstbijzijnde geldautomaat
bevindt zich in de Dorpsstraat 24 in Twello
(ca. 8 km afstand).
HUISDIEREN
Huisdieren zijn toegestaan op het park mits deze
zijn aangelijnd. U kunt uw hond uitlaten op 1 van
de hondentoiletten op het park (zie plattegrond)
of buiten het park. Het gebruik van een poepzakje
of schepje is verplicht. Vechthonden of niet afgerichte honden zijn ten strengste verboden op
De Scherpenhof. Ook katten dienen aangelijnd
te worden. Mochten wij deze los aantreffen, dan
wordt deze opgehaald door de dierenambulance.
De kosten daarvan zullen in rekening worden
gebracht bij de eigenaar van de kat.
HUISVUIL
U kunt uw vuilniszak kwijt in de desbetreffende
containers, in de milieustraat aangeduid op de
plattegrond.
INTERNET
Internet is beschikbaar rond en in het hoofdgebouw van het park. Voor meer informatie kunt u
terecht op de parkreceptie.
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DÉ DIER &
HENGELSPORT
SPECIALIST
WIJ ZIJN ER VOOR AL
UW HENGELSPORT BENODIGDHEDEN!
www.petsenco.com

Marktplein 30, Twello | 0571 - 27 08 22

Lekker
op vakantie
Lekker
op vakantie!
Openingstijden:
maandag:
dinsdag:
woensdag:
donderdag:
vrijdag:
zaterdag:
zondag:

08:00-20:00 uur
08:00-20:00 uur
08:00-20:00 uur
08:00-21:00 uur
08:00-21:00 uur
08:00-21:00 uur
10:00-18:00 uur

Openingstijden
Dat
het
van Albert Heijn
Ma. t/m
za.is08.00-20.00
uur
Vrijdag
uur 28 | 7391 DE Twello | www.ah.nl
Albert
Heijn08.00-21.00
Twello | Dorpsstraat

GRATIS PARKEREN

Iedere zondag open van
12.00 tot en met 17.00 uur
Naamloos-8 1

24-04-14 11:34

NACHTRUST
Tussen 23.00 uur en 08.00 dient de nachtrust
gerespecteerd te worden. Wij verwachten van
onze gasten dat zij deze nachtrust strikt naleven.

reservering, fietsverhuur, verhuur van de tennisbaan, inschrijving parkactiviteiten, arrangementen,
munten voor de wasserette e.d. regelt u bij de
parkreceptie.

PARKEREN
Ons park is autoluw, dus u dient uw auto altijd op
uw eigen plaats of op het parkeerterrein te parkeren.
Het is niet toegestaan om te parkeren op de straat,
in de tuin of in de berm. De Scherpenhof behoudt
zich het recht voor zonder opgaaf van reden het
park voor voertuigen af te sluiten. Er mag één
auto per accommodatie op de daarvoor bestemde
parkeerplaats staan. Bij de uitgang van het park is
een verharde parkeerplaats voor eventuele extra
auto’s. Op het kampeerterrein is één auto per kampeerplaats toegestaan. Overige voertuigen dienen
geparkeerd te worden op de verharde parkeerplaats bij de uitgang van het park.

SLAGBOOM
Voor het gebruik van een slagboompas rekenen
wij € 5,00 per pas en hiervoor dient een formulier
voor het nachtregister te worden ingevuld. Voor
seizoens- en jaarplaatsgasten rekenen wij € 45,00
borg per pas. Tussen 23.00 uur en 07.00 kunnen
de slagbomen niet worden gebruikt en mag er
niet meer met een voertuig op het park worden
gereden. De slagbomen worden 24 uur per dag
bewaakt d.m.v. een camerasysteem.

RECEPTIE
Voor al uw vragen kunt u terecht bij de parkreceptie,
deze is dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur
(op Nieuwjaarsdag en 1e Kerstdag gesloten). Ook
voor een verlenging van uw verblijf, een nieuwe
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Dorpsstraat 23

OPENINGSTIJDEN

do 10:00-23:00

7391 JN Twello

ma gesloten

vrij 10:00-01:00

T 0571-27275

di

10:00-23:00

za

10:00-01:00

E info@waardigewaard.nl

wo 10:00-23:00

zo

10:00-23:00

WAARDIGEWAARD.NL



www.dorpszichtoene.nl

Echt weg in Nederland!

Nederland heeft zo veel moois!

BELANGRIJKE INFORMATIE
HUISARTS
Huisartsenpraktijk Terwolde
Leliestraat 6
7396 AN TERWOLDE
Telefoonnummer: 0571-291677
Faxnummer: 0571-292470
Een afspraak maken kan tussen
08.00 - 16.00 uur
(na 16.00 uur alleen spoed)
Bij spoed kunt u tussen 08.00 – 17.00 uur bellen
naar 0571-292489 wanneer 0571-291677 bezet is.
Bij spoed in de avond, nacht of het weekend
kunt u bellen met de Centrale Huisartsenpost.
De avond-, nacht- en weekenddienst is uitsluitend
bedoeld voor gevallen die niet kunnen wachten
tot de eerstvolgende werkdag!
Nico Bolkesteinlaan 75, 7416 SE DEVENTER
0570-501777
IN GEVAL VAN SPOED ALTIJD EERST BELLEN VOOR
EEN AFSPRAAK!
ZIEKENHUIS
Deventer Ziekenhuis
Nico Bolkesteinlaan 75
7416 SE DEVENTER
Telefoonnummer: 0570-535353
POLITIE
Politie Twello
H.W. Iordensweg 17
7391 KA TWELLO
Telefoonnummer: 0900-8844
Openingstijden: op dinsdag en woensdag van 13.00
- 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 - 12.00 uur.
DIERENARTS
Dierenkliniek Twello
Molenstraat 49
7391 AB TWELLO
0571-272624 (24 uur per dag bereikbaar)

TANDARTS
Tandzorg Twello
Domineestraat 13-15
7391 GH TWELLO
Telefoonnummer: 0571-280244
Openingstijden: op maandag t/m donderdag van
08.30 - 17.00 uur en op vrijdag van 08.30 - 11.30
uur. Om een afspraak te maken kunt u op maandag
t/m donderdag bellen tussen 09.00 - 12.30 uur en
op vrijdag tussen 09.00 - 11.30 uur.
RECEPTIE
De parkreceptie is dagelijks geopend van
09.00 - 17.00 uur. Op Nieuwjaarsdag en
1e Kerstdag is de parkreceptie gesloten.
SUPERMARKT
Coop De Lelie
Molenweg 1
7396 AA TERWOLDE
Telefoonnummer: 0571-291209
Openingstijden: op maandag t/m vrijdag
van 08.30 - 20.00 uur en op zaterdag van
08.30 – 17.00 uur, zondags gesloten.
TAXI
Taxi Terwolde
Telefoonnummer 055-5333906
(betaling kan contant, met PIN of creditcard)
ANWB
Telefoonnummer: 088-2692222
RESERVEREN SUCCES HOLIDAYPARCS
Telefoonnummer: 085-0704777
BANK
Rabobank
Dorpsstraat 24, 7391 DE, TWELLO
ABN Amro geldautomaat
Stationsstraat 16, 7391 EK, TWELLO

Openingstijden: op maandag, woensdag en vrijdag
van 08.30 - 19.30 uur, op dinsdag en donderdag
van 08.30 - 17.00 uur en op zaterdag van
10.30 - 11.30 uur.
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100.000+
technische
artikelen
Deskundig advies, optimale
service en de beste artikelen
bij Wildkamp Terwolde

Gratis bezorgd op
locatie vanaf € 25,-*

Snelle en flexibele
levering

Vakkundig advies
voor elke klus

Jaarafspraken voor
extra korting

techniek voor professionals

www.wildkamp.nl

* Kijk voor de mogelijkheden op wildkamp.nl/bezorgopties

in het
gezellige
centrum
van Twello
Dorpsstraat 34 - Twello
www.etos-monique.nl

natuurlijk

Gelderland.

Prijslijst Kamperen 2020
De Scherpenhof
Bandijk 60
7396 NC Terwolde
0571-291731
Prijs €
(excl. bijkomende
kosten)

Nachtprijzen Standaard
Periode van - tot
Voorseizoen
ma 30/03 – do 23/04
Hoogseizoen
vr 24/04 – zo 30/08
Laagseizoen
ma 31/08 – zo 04/10
Seizoenplaats
wo 01/04 – wo 30/09

20
25

Faciliteiten

Prijs €

Douche munt
Was munt
Droog munt
Play City
Bowling

€ 0,50 +/- 5 min.
€ 5,00 incl. wasmiddel
€ 2,50
€ 4,00 per kind, per dag
€ 19,50 per uur

20
Zie prijslijst 2020
Prijs €
(excl. bijkomende
kosten)

Kampeerarrangementen
Periode van - tot
Lang weekend Pasen
vr 10/04 – ma 13/04
Lang weekend Hemelvaart
wo 20/05 – zo 24/05
Lang weekend Pinksteren
vr 29/05 – ma 01/06

60
80
60

Bijkomende kosten:

Prijs €

Parklasten (verplicht)
Reserveringskosten
Borg slagboom-, zwembadpas
Huisdier (max. 2 per kampeerplaats)
Extra persoon*
Bijzettent
Early check-in
Late check-out

€ 1,50 p.p.p.n.
€ 7,50 per boeking
€ 5,00 p.p.
€ 3,50 p.n.
€ 5,50 p.n.
€ 4,50 p.n.
€ 10,00 per boeking op basis van beschikbaarheid
€ 10,00 per boeking op basis van beschikbaarheid

Nachtprijzen zijn inclusief 1 kampeermiddel, 1 auto bij de kampeerplaats en het gebruik van de
slagboom, water, elektra en warm/koud water bij het service gebouw.
Annuleringsverzekering 6% van het factuurbedrag.
* Extra persoon geldt vanaf 5 personen. Bij reservering opgeven. Let op!

Reserveren: 085-0704777
www.succesholidayparcs.nl
RECREATIEPARK EN JACHTHAVEN
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Geef brand geen kans... met veilig kamperen en recreëren

BRANDVEILIGHEID
Kunt u ook zo genieten van die heerlijke lange avonden op de camping, op de boot of in de achtertuin?
Als u deze tips voor een brandveilig buitenleven ter
harte neemt, wordt uw vakantie, barbecue of tuinfeest helemaal gezellig.
BRANDVEILIG BARBECUEËN
• 	 Plaats de barbecue op een vlakke stevige
ondergrond, zodat hij niet omver gelopen
kan worden.
• 	 Gebruik alleen houtskool of briketten als
brandstof. Dus geen ‘afval’ hout papier karton
of dergelijke.
• Gebruik bij het aanmaken speciale
aanmaakblokjes of vloeistofspiritus.
Petroleum of benzine zijn levensgevaarlijk.
• Let op de wind. Vooral in de buurt van party
tenten kunnen vonken makkelijk brand
veroorzaken. Scherm de barbecue daarom af
met een onbrandbaar windscherm. Doe ook
alle ramen van uw huis, bungalow caravan of
tuinhuisje dicht.
• Blaas nooit in het vuur. Gebruik hiervoor een
blaasbalg.
• Pas op met licht ontvlambaar materiaal, kleding of
haren in de buurt van de barbecue. Houd in het
bijzonder kinderen en huisdieren in de gaten.
• Brandwond?? Koel direct minimaal 5 minuten
bij voorkeur met zacht stromend leidingwater.
Is er geen schoon water voorhanden , een sloot
regenton of plas is ook goed.
• Klaar met barbecueën? Dek de gloeiende as
af met zand en laat de barbecue op zijn plaats
staan. Ruim de as pas op als de barbecue
helemaal afgekoeld is.
VEILIG OMGAAN MET FLESSENGAS
Ga altijd uiterst voorzichtig te werk bij het installeren,
aansluiten, wisselen en gebruiken van flessengas.
Let vooral op de volgende zaken
• Neem uitgebreid de tijd om de gebruiksaanwijzing
en veiligheidsvoorschriften voor gasflessen en
gasapparatuur door te nemen.

•

Vul glasflessen nooit zelf laat dit over aan
erkende vulstations.
• Gasflessen moeten altijd rechtop staan, ook
tijdens vervoer.
• Wissel gasflessen altijd buiten.
• Gebruik en bewaar flessen op een goed
geventileerde plaats.
• Als u de gasfles niet gebruikt draai dan de
afsluiter dicht.
Komt u er niet uit? Schakel dan vakmensen in.
WAT TE DOEN BIJ BRAND
• Meld de brand bij de brandweer en daarna bij
de receptie via telefoonnummer 0571-291731.
• Waarschuw iedereen in uw omgeving en breng
ze in veiligheid.
• Verwijder als het kan gasflessen uit de omgeving
van de brand.
• Probeer uitbreiding te voorkomen door de brand
te blussen. Breng daarbij uzelf niet in gevaar.
• Maak de weg vrij voor de brandweer.
• Blijf uiteraard op veilige afstand in de buurt om
de brandweer te informeren over de toedracht
van de brand.

Tips en trucs
•

Lees voor u op vakantie gaat nog eens de
gebruiksaanwijzing van uw brandblusser.
• U mag niet zomaar overal barbecueën,
een kampvuur aanleggen of een vuurkorf
gebruiken. Houdt u aan de plaatselijke regels:
dat is wel zo veilig... ook voor uw portemonnee.
• Probeer (rook- en stank-)overlast in de buurt
tot een minimum te beperken. Stook alleen
‘’schoon’’ hout. Dat is minder belastend voor
het milieu, en goed voor de relatie met de
buren.
• Een brandblusser mag in geen enkele caravan
auto of boot ontbreken.
		 Uw doe-het-zelf zaak heeft een ruim
assortiment.

HET IS VERBODEN OM
HOUTKACHELS EN
PELLETKACHELS TE
GEBRUIKEN OP RECREATIEPARK
DE SCHERPENHOF
Indien u hier geen gehoor aan geeft, zullen wij alle
energievoorzieningenden van uw recreatiewoning
direct afsluiten. Helaas zijn wij genoodzaakt deze
maatregel te gebruiken in overleg met de gemeente
Voorst in verband met brandveiligheid en de rooken stankoverlast voor onze medegasten.

Met ingang van 2008 is het verplicht
een rookmelder in het chalet te plaatsen
i.v.m. de brandveiligheid.

Schuren zijn alleen verkrijgbaar via
Recreatiepark De Scherpenhof.
Deze dienen voorzien te zijn van
brandwerende materialen.

De directie.

GEEF BRAND GEEN KANS
Voorkomen is natuurlijk altijd beter dan
uw vakantie of tuinfeest in het (blus)
water te laten vallen.
Geef brand dan ook geen kans:
• Rook niet als u een gasfles wisselt
• Houd tijdens het barbecueën een
emmer water of zand bij de hand.
• Plaats feestverlichting, gaslampen en
	tuinfakkels op gepaste afstand van 		
planten, tentdoek en ander brandbaar materiaal.

RECREATIEPARK EN JACHTHAVEN
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EZELTOCHTEN

SPEEL- EN DOE

PARADIJS

DE KOPEREN EZEL

Voor elk probleem
de juiste kennis!

TOEGANG €1

Ook voor

pechhulp

Openingstijden
• Maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00
• Zaterdag open op afspraak

op Recreat
iepa
de Scherpen rk
hof!

De Smederij 8, 7396 BC Terwolde Tel. 0571 29 29 44
www.garagedesmederij.nl

Een ezeltastische dag
Beleef hem nu!

Koperenmolenweg 4
8161RM Epe
tel. 0578-662452
info@dekoperenezel.nl
www.dekoperenezel.nl

Amusement
Beheer

ZAAK VAN VERMAAK
de meest spannende games perfect
gereedschap voor:
verkoopacties • evenementen
personeelsfeesten • recreatiebedrijven

Videogames
Flipperspellen
Racesimulators
Voetbalspellen
Pool- Snookerbiljarts
Naar wens op muntinworp
of vrij-spel

Amusement Beheer
staat garant voor een zorgeloze
werking tijdens uw evenement

OK GAS LEVERT AAN AL HAAR
KLANTEN VOLLEDIG CO2
GECOMPENSEERD PROPAANGAS!

Prijslijst
Jaar-, beheer-, seizoenplaatsen 2020
De Scherpenhof
Bandijk 60
7396 NC Terwolde
0571-291731
Jaarplaatsen

Prijs in euro’s

Chaletpark (klein)
wo 01/01 – do 31/12
Chaletpark (groot)
wo 01/01 – do 31/12
Chaletpark (ingang)
wo 01/01 – do 31/12
Beheerplaatsen

1919
2170
2727
Prijs in euro’s

Beheer
wo 01/01 – do 31/12
Extra bij jaar/beheerplaatsen
Parklasten
Volwassene
Kind t/m 12 jaar
Huisdier
Bezoekerskaart
Aanbouw (max. 3 x 1 meter)
Schuurtje (max. 3 x 3 meter)
Riool/milieuheffing
Water/zuiveringslasten
Vastrecht gas/elektra
Gas minimumafname
Gasverbruik per m³
Elektra minimumafname
Elektraverbruik per KWH
Elektra 10 ampère
Elektra 16 ampère
Winterrecreatie 2 personen
Winterrecreatie 3 of meer personen
Postbus
Rioolontstopping
2e auto (in overleg)
Kabel TV recreant
Transport gereed maken
Sloopkosten
Play City abonnement (6 maanden
geldig, per kind)
Entreekosten (éénmalig bij
aanschaf)

1003
Prijs in
euro’s
199,50
47,00
21,00
73,00
52,00
47,00
42,00
245,00
185,00
63,00
52,00
3,84
52,00
0,35
63,00
84,00
246,00
300,00
160,00
157,00
105,00
175,00
455,00
1750,00
50,00
1250,00

Reserveren: 085-0704777

Reserveren: 085-0704777
www.succesholidayparcs.nl

Seizoenplaatsen

Prijs in euro’s

Standaard
wo 01/04 – wo 30/09
Groot
wo 01/04 – wo 30/09
Extra bij seizoenplaatsen

1417
1525
Prijs in euro’s

Parklasten seizoenplaats
Huisdier
Bezoekerskaart
Caravan groter dan 5 meter
Toeslag aan het water
Kabel TV seizoenplaats
2e auto (in overleg)
Boot (per strekkende meter)
Winterstalling

172,50
73
52
157
105
160
105
68
150

Voorwaarden jaar-/beheerplaatsen:
De energiefactuur dient na ontvangst voor 31 december
2019 100% te zijn voldaan. De jaarfactuur dient na
ontvangst voor 31 december 2019 met 50% te zijn
voldaan en uiterlijk voor 1 april 2020 met 100% te zijn
voldaan. Bij een gehele betaling voor 31 december 2019
ontvangt u een waardebon t.w.v. € 25,- die u kunt
besteden in onze horeca.
Bij wijzigingen wordt € 12,50 in rekening gebracht.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons
via 0571-291731.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud. Hiermee komen
voorgaande prijslijsten te vervallen.
De directie houdt zich het recht voor om bij
betalingsachterstanden (in welke vorm dan ook) de
slagboompas te blokkeren.
Energieprijzen zijn dagprijzen.
Seizoen- en jaarplaatsen zijn inclusief toegang van het
binnenzwembad en exclusief Play City.

www.succesholidayparcs.nl

Verhuurobjecten type a en b

Bungalows type c, d en f

Speeltuin
Scherpjes Strandhut

Wasserette

P Parkeerterrein verhuurgasten
Safaritenten

Visvijver

Bungalows
12 t/m 22

Jeu
de
Boules

6

P

P

Bandijk 60, 7396 NC Terwolde • Tel. 085-0704777 • www.scherpenhof.nl

Geef brand geen kans... met veilig kamperen en recreëren

TV EN RADIO

TELEVISIE		
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
30
31
32
33
35
36
37
38
39
40
51

NPO1 HD
NPO2 HD
NPO3 HD
RTL4 HD
RTL5 HD
SBS6 HD
RTL7 HD
RTL8 HD
SBS9
NET5 HD
Veronica/DisneyXD HD
RTL Z
Discovery Channel
Discovery Showcase HD
NGC HD
Eurosport 1 HD NL
TLC
FOX Sports 1 HD
FOX Sports 4 HD
TV Oranje
Film1 Premiere HD
Film1 Action
Film1 Family
Film1 Drama
Ziggo Sport Select HD
Ziggo Sport Voetbal
Ziggo Sport Golf
M-TV NL
Comedy Central
Disney Channel
FOX Channel
TV Gelderland
TV Oost
TV Drenthe
Omrop Fryslan Televisie
TV Noord
192TV
Das Erste

		
52
ZDF
53
WDR Köln
54
RTL Television
55
RTL2
56
SUPER RTL
57
ProSieben
58
kabel eins
59
NITRO
60
KiKA
61
VOX
63
SAT.1
64
SAT.1 Gold
65
Pro7 MAXX
66
3sat
67
SWR Fernsehen BW
68
hr-fernsehen
69
n-tv
70
WELT
		

Radio		
101
NPO Radio1
102
NPO Radio2
103
NPO 3FM
104
NPO Radio4
105
NPO Radio5
106
Sky Radio
107
Radio Veronica
108
Radio 538
109
Arrow Classic Rock
110
Radio 10
111
100% NL
112
SLAM!
113
Classic FM
114
Radio Gelderland
115
Radio Oost

MARKT IN DE OMGEVING
APELDOORN		
ma. 		
09.00-14.00 u. (waren- en stoffenmarkt Marktplein)
di. 		
08.30-12.30 u. (warenmarkt, De Maten)
woe. 		
10.30-18.00 u. (warenmarkt, Ossenveld)
do. 		
08.30-12.30 u. (warenmarkt, Zevenhuizen)
za.		
08.30-17.00 u. (warenmarkt Marktplein)
DEVENTER
vrij.		
zat.		

08.00-13.00 u. (warenmarkt Brink)
09.00-17.00 u. (warenmarkt Brink)

ELBURG		
di.		
08.30-12.00 u. (warenmarkt Schootsveld)
EPE		
woe.		
zat.		

08.00-12.30 u. (warenmarkt Marktplein)
08.00-16.00 u. (warenmarkt Marktplein)

HATTEM		
woe.		
13.00-17.00 u. (warenmarkt Stadslaan)
HEERDE		
di. 		
13.00-18.00 u. (warenmarkt, centrum)
vrij.		
13.00-18.00 u. (warenmarkt Bonenburgerlaan)
NUNSPEET
do.		

08.30-12.30 u. (warenmarkt Markt)

TWELLO
vrij.		

12.30-17.30 u. (warenmarkt Marktplein)

VAASSEN
zat.		

08.00-16.00 u. (warenmarkt Marktplein)

ZUTPHEN
do.		
zat.		

08.00-13.00 u. (warenmarkt Zaadmarkt)
08.00-17.00 u. (warenmarkt Zaadmarkt)

ZWOLLE		
vrij.		
08.00-13.00 u. (warenmarkt Melkmarkt)
zat. 		
09.00-17.00 u. (warenmarkt Melkmarkt)
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KINDERCLUB
DOOLHOF
KLEURPLAAT

ZOEK DE

7 VERSCHILLEN

VIS LIJNPUZZEL

WELKOM OP RECREATIEPARK
EN JACHTHAVEN DE SCHERPENHOF
Graag heten wij u welkom op ons prachtige Recreatiepark en Jachthaven De Scherpenhof.
De Scherpenhof is onderdeel van Succesparken, al 30 jaar bekend met recreatie.
De vakantieparken van Succesparken bieden alles voor de vakantieganger, van kamperen tot een
vakantiewoning huren of kopen. Een heerlijke bestemming voor een echte familievakantie en dat al
ruim 30 jaar lang.
Succesparken laat je kennis maken met water, bos of een landelijke omgeving. Verrassende locaties in Gelderland, Drenthe, Utrecht, Brabant en Rijnland Palts (Duitsland).
Wilt u meer informatie over het huren of kopen van een recreatiewoning op 1 van onze parken, neem dan
gerust contact op met 1 van onderstaande nummers.
Op Recreatiepark en Jachthaven De Scherpenhof is uw contactpersoon: Ron Kleiboer, bereikbaar op
nummer 0571-291731 of 06-53163449. E-mail: r.kleiboer@succesparken.nl
Of 1 van onze andere Succesparken:
BONTE VLUCHT

Doorn

0343-473232

Ron Kleiboer

DE TIEN HEUGTEN

Schoonloo

0592-501220

Hendrik Russchen

DE OSSENBERG

Overberg

0343-481354

Toon Maasmans

RHEDERLAAGSE MEREN Lathum

0313-632211

Hein Maasmans

BRABANTSE WEELDE

Molenschot

0616-416996

Hein Maasmans

HET GROTE ZAND

Hooghalen

0593-592480

Rob van Driel

HAMBACHTAL

Oberhambach

0049-67821010

Toon Maasmans

Aanbod nieuwe en bestaande vakantiewoningen
op Recreatiepark en Jachthaven De Scherpenhof
Bent u opzoek naar een recreatiewoning? Wij bieden een ruime keuze in bestaande chalets en stacaravans.
Ook bieden wij een ruime keuze in nieuwe chalets. Kiest u voor een nieuw chalet dan kunnen wij deze
geheel naar eigen wens voor u bouwen en inrichten.
Wij nodigen u graag uit vrijblijvend een kijkje te komen nemen op ons prachtige park gelegen aan de
oevers van de IJssel. Maak een afspraak met onze verkoopadviseur Ron Kleiboer. Ron is op maandag,
dinsdag, vrijdag en zondag aanwezig op het park. U kunt telefonisch contact opnemen via 0571-291731
of 06-53163449

Kijk voor meer
informatie
op onze site
succesparken.nl

Graag tot ziens! www.succesparken.nl

BOWLING
DE SCHERPENHOF

ARRANGEMENT
SPARE
1 uur bowlen
1 consumptie
1 bittergarnituur

Bar - Bowling - Snackbar - Gemakswinkel
Bowling De Scherpenhof is de ultieme plek voor
het hele gezin. Wij beschikken over een sfeervolle
bar, een uitgebreide cafetaria, 4 bowlingbanen, een
amusementshoek en een gemakswinkel. De gemakswinkel
biedt iedere morgen verse broodjes en u kunt hier terecht
voor de vergeten boodschappen. In onze cafetaria kunt u
terecht voor een heerlijk ontbijt, lunch, plateservice en een
snelle hap. Daag elkaar uit en kom met het hele gezin een
balletje gooien op de bowlingbaan. Wij zijn ook de ideale
locatie voor feesten en partijen. Kom eens langs en bekijk
onze mogelijkheden.
Vanaf 1 april zullen wij dagelijks geopend zijn. Buiten
vakantieperiodes zijn wij geopend van vrijdag t/m zondag.
Tijdens vakantieperiodes zijn wij elke dag geopend.

Tel. 06 - 57 99 98 18

€ 9,95 p.p.

BOWLING
KINDERFEEST
1 uur bowlen
Onbeperkt ranja
Patat en snack

€ 8,50 p.p.
Incl. Play City

€ 11,00 p.p.
Wij organiseren ook diverse activiteiten
voor jong en oud. Voor meer informatie
zie onze flyers. Wij zien u graag bij een van
onze activiteiten.

Play City
In ons overdekte speelparadijs Play City hebben alle
kinderen van 1 t/m 12 jaar de grootste lol. Glijden van
onze grote gele glijbaan of lekker spelen in de ballenbak.
Alles kan! Breng ook een bezoek aan Play City en ontdek
het zelf.
Voor maar € 4,00 per dag kun je de hele dag spelen.
(voor gasten van buitenaf geldt er een entreeprijs van € 6,00)
Play City Abonnement: € 50,00 per kind voor 6 maanden.
(alleen voor parkgasten)
Ouderarrangement: € 5,00 per persoon
(2x koffie/thee/fris en 1x patat mayonaise)

OPENINGSTIJDEN
Tijdens schoolvakanties:
Maandag t/m zondag 11:00-18:00
Buiten schoolvakanties:
Woensdag en vrijdag: 11:00-18:00
Zaterdag en zondag 11:00-18:00

Bruin Café - Bogenzaal
Ons gezellige bruin café met grote zaal biedt veel mogelijkheden. Voor een geslaagd feest tot
250 personen bieden wij de geschikte ruimte. In het hoogseizoen organiseren wij diverse activiteiten
voor jong en oud zoals: bingo-avonden, kindershows en live muziek met diverse Hollandse artiesten.

Een knus en sfeervol bruin café met een gezellige bar, een
biljart en een dartbaan. Wij organiseren regelmatig karaoke
avonden, biljarttoernooien, darttoernooien en muziekbingo’s.
Het café is ook geschikt voor feesten en partijen.
Café de Saloon is iedere vrijdag, zaterdag en zondag geopend.
In vakantieperiodes zijn wij iedere dag geopend.

Loungebar de Scherpenhof
Kom naar de Loungebar en doe mee met onze activiteiten zoals:
droppings, (kinder)disco’s, game-toernooien etc. Naast de Loungebar kunnen jongeren (10+)
iedere dag terecht om lekker te chillen in hangplek Chillz. Plof neer voor de tv, speel de leukste
spellen of log in op ons Wifi netwerk.

Restaurant de Steenoven
Restaurant De Steenoven is een kindvriendelijk à la carte
restaurant. Gevestigd in een sfeervolle authentieke steenoven
met een groot terras gelegen aan de rivier de IJssel.
Het restaurant is ook uitermate geschikt voor feesten en partijen.
Wij kunnen het feest geheel naar uw wens verzorgen met onze vele mogelijkheden
zoals: een warm- en koudbuffet, hapjesbuffet of een barbecue.
Het restaurant is elke vrijdag, zaterdag en zondag geopend.
Tijdens vakantieperiodes zijn wij elke dag geopend.
U kunt van te voren reserveren in café “de Saloon” of u kunt contact opnemen met
Dhr. A. Doornebosch, tel.-nr 06-50982558.

RECREATIEPARK
RECREATIEPARKEN
& JACHTHAVEN

DE SCHERPENHOF

Zwembaden en zwemwater
Het tarief voor het binnenzwembad bedraagt € 3,00 voor bezoekers van parkgasten. Voor parkgasten is de
entreeprijs inbegrepen. Zwembadpassen zijn verkrijgbaar bij de parkreceptie. Per zwembadpas vragen wij
onze jaarplaats gasten eenmalig een bedrag van € 10,- p.p. te voldoen.
Aan het zwemwater en onze zwembaden worden door de overheid hoge eisen gesteld wat betreft hygiëne
en veiligheid. Onze technische installaties en de inrichting van onze zwembaden moeten voldoen aan deze
richtlijnen. Daarnaast heeft de zwemmer ook verantwoordelijkheden. Het is heel belangrijk dat de spelregels
in het zwembad nageleefd worden. Persoonlijke hygiëne is een eerste vereiste. Lees daarom onderstaande
regels goed door:
• T oegang is alleen voor parkgasten en bezoekers met geldig entreebewijs. Geen buggy’s, wandelwagens,
enz. meenemen.
• Altijd douchen voor u gaat zwemmen.
•K
 leine kinderen moeten vaak plassen zodra ze in aanraking komen met water, dus is ook voor kleine kinderen wc- en douchebezoek noodzakelijk voordat ze gaan zwemmen. Probeer plassen bij kleine kinderen
te voorkomen. Gewone luiers mogen beslist niet gebruikt worden in onze zwembaden! Een zwemluier is
daarom verplicht (evt. verkrijgbaar bij de parkwinkel).
• Alleen voor het zwembad geschikte kleding mag gedragen worden; dus ook voor de kleintjes verplicht.
•H
 et bad is niet dieper dan 1.40 m.! Om veiligheidsredenen mag er daarom niet gedoken of gesprongen
worden (ook geen bommetjes en harde ballen). Kinderen zijn speels en zien wellicht geen gevaar. Toch
dienen zij op de hoogte te zijn van de regels, want voorkomen is beter dan genezen! Wanneer wij corrigeren
of de toegang ontzeggen is dit in uw belang of dat van uw medezwemmers. Wij proberen ongelukken te
voorkomen.
•R
 ennen in een zwembad is niet aan te raden. Ook al hebben al onze zwembaden de verplichte anti-sliptegels;
het kan toch glad zijn.
• Meenemen van etens- en/of drinkwaren is niet toegestaan.
•D
 e directie en medewerkers van recreatiepark De Scherpenhof aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid
voor ongevallen, diefstal, etc. en de gevolgen daarvan.

VOOR VEILIG
ZWEMPLEZIER ZULLEN
WE ALLEMAAL MOETEN
SAMENWERKEN

VOOR VEILIG ZWEMPLEZIER ZULLEN WE ALLEMAAL MOETEN SAMENWERKEN!
Legionella
Vermeerdering van legionella is afhankelijk van de volgende risicofactoren:
• Een watertemperatuur tussen de 25ºC en 50ºC.
• Een lange verblijftijd van het water in de installatie.
• Stilstand van het water.
• De aanwezigheid van biofilm (voedingsbron voor legionella).
Hoe raak ik geïnfecteerd?
Besmetting vindt plaats via de longen, door het inademen van de bacterie in zeer kleine druppeltjes water,
verspreid in de lucht (bijv. douchewater of sproei installaties).
Wat kan ik zelf doen?
Bij langdurige afwezigheid kan het zijn dat de waterleiding wordt opgewarmd door de omgevingstemperatuur. Laat de warmwaterleiding van de douche en/of kraan minimaal 10 minuten doorspoelen met heet water
boven de 60°C (indien niet aanwezig dan alleen koud water) en houdt hierbij de douchekop of kraan zo dicht
mogelijk bij de afvoerput zodat zo min mogelijk verneveling ontstaat. Als het bovenstaande is uitgevoerd, dan
kunt u gerust de douche gebruiken.

RECREATIEPARK EN JACHTHAVEN
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Parkreglement
•O
 p het terrein van De Scherpenhof geldt een maximum snelheid van 5 km/pu en dat geldt voor elk voertuig.
•E
 en voertuig mag alleen worden gebruikt om van de openbare weg via de ingang langs de kortste route
naar de kampeergelegenheid of accommodatie te rijden. Dus geen omwegen!
•B
 estuurders van gemotoriseerde voertuigen dienen in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Het laten
rijden zonder rijbewijs (ook kinderen op schoot achter het stuur) is derhalve niet toegestaan en doet men
dit toch, dan is men volledig aansprakelijk voor eventuele gevolgen en kan er geen beroep worden gedaan
op onwetendheid of het zich z.g. op eigen terrein bevinden. Bedenk wel, dat verzekeringen bij schade niets
vergoeden.
•H
 et parkeren van voertuigen op paden en wegen is niet toegestaan (brandweervoorschrift); vrachtwagens
en bussen dienen te allen tijde buiten het park te worden geplaatst. Het parkeren van voertuigen, trailers en
boten op lege plekken of voor de plaats van derden is niet toegestaan.
•V
 oertuigen van bezoekers dienen aan de voorzijde buiten het park te worden geplaatst. Campinggasten
mogen niet meer dan één auto parkeren bij hun kampeermiddel.
•A
 ansluitingen op riolering, elektra, gas en waterleiding worden alleen door het personeel van
De Scherpenhof verricht.
•V
 eranderingen of een aanbouw e.d. door, of in opdracht van, de eigenaar zijn alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van De Scherpenhof. Schuurtjes dienen aan de voorgeschreven afmetingen te voldoen.
•E
 en voornemen tot verkoop van de uw recreatiewoning op het terrein dient te worden gemeld aan De
Scherpenhof. Het is niet toegestaan de verkoop kenbaar te maken door aanbrenging van een bord of biljet
met de tekst “TE KOOP”. Wanneer er dergelijke borden of biljetten op staan moet het te koop aangeboden object van de plaats af. Potentiële kopers dienen zich bij de parkreceptie te melden voor inlichtingen
daaromtrent. Bedenk wel, dat men zijn recreatiewoning verkoopt en niet de plek. De plek dient netjes en
ingezaaid te worden opgeleverd. Verkoop houdt derhalve niet in, dat de koper verzekerd is van de plaats
waarop het te koop aangeboden object op staat. Bij verkoop is men 10%, met een minimum bedrag van
€1000,00, van de verkoopprijs verschuldigd aan de verhuurder. Stageld is niet meer overdraagbaar bij evt.
verkoop. Mocht u de recreatiewoning overdragen aan Exploitatie Maatschappij Terwolde B.V. of Caravanbedrijf ‘t Centrum, dan kan men daar geen rechten meer aan ontlenen. In dat geval dient er een bedrag van €
1000.- te worden betaald aan Exploitatiemaatschappij Terwolde B.V.
• Het

is niet toegestaan de auto te wassen en de tuinen te besproeien met drinkwater.
•B
 ij betalingsachterstand van stageld en/of energie heeft De Scherpenhof het recht de toevoer van energie
af te sluiten en de toegang tot het park te weigeren.
•H
 et is niet toegestaan om vanaf 23.00 uur tot 07.00 uur en in het weekend tot 09.00 uur met voertuigen
over de camping te rijden.
•H
 et is niet toegestaan open vuur aan te leggen en geluidsoverlast te veroorzaken.
•S
 traalkachels zijn niet toegestaan.
•B
 ezoekers: bezoek is uiteraard van harte welkom, echter onder bepaalde voorwaarden:
a) Zij dienen zich vooraf bij de parkreceptie te melden. Indien zij gebruik willen maken van het zwembad
kunnen zij hier voor een zwemkaartje kopen bij de parkreceptie.
b) Eventuele auto’s/motoren van bezoekers kunnen i.v.m. de veiligheid alleen buiten het terrein geparkeerd worden.
c) Honden van bezoekers zijn niet toegestaan.
d) U bent er als parkgast verantwoordelijk voor dat u uw bezoek op de hoogte stelt van deze algemeen
geldende regels en deze naleeft. Bezoekers dienen het daarvoor geldende tarief te betalen indien zij
blijven overnachten.

Deugdelijkheid en veiligheid:
•D
 e recreant zorgt er voor dat de elektriciteits-, gas- en waterinstallatie in het door hem geplaatste vakantieverblijf aan de voorwaarden van het betreffende nutsbedrijf voldoet. De Scherpenhof heeft het recht om
in het vakantieverblijf van de recreant de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteits-,
gas- en waterinstallatie te controleren of te laten controleren.
•D
 e Scherpenhof is aansprakelijk voor storingen tenzij er een beroep gedaan kan worden op overmacht of
deze het gevolg zijn van storingen in de installatie waarvoor de recreant aansprakelijk is.
•H
 et is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze op de plaats een LPG-installatie te hebben anders dan
een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig.
• Prijswijziging:
• De prijs is opgebouwd uit interne en externe kosten.
• Ten aanzien van jaarovereenkomsten geldt:
a) De Scherpenhof heeft het recht éénmaal per jaar de prijs te verhogen. Een maand voor het einde van
het kalenderjaar c.q. overeenkomstjaar maakt de ondernemer schriftelijk bekend aan de recreant wat de
prijs voor het komende jaar is.
b) De Scherpenhof maakt jaarlijks de maximale prijsverhoging voor de interne kosten voor drie jaren
vooruit bekend. Dit laat onverlet dat de ondernemer jaarlijks de interne kosten in ieder geval met
het indexcijfer mag verhogen.
• Ten aanzien van de overeenkomsten aangegaan voor een langere periode dan één jaar geldt:
a) Bij overeenkomsten voor bepaalde tijd, langer dan één jaar aangegaan, kan De Scherpenhof de prijs
aanpassen overeenkomstig een te voren afgesproken indexering dan wel met een bedrag dat bekend
is bij het aangaan van de overeenkomst.
b) Bij overeenkomsten aangegaan voor de duur van twee jaar of langer maakt De Scherpenhof in ieder
geval voor drie jaren vooruit bekend wat de maximale prijsverhoging voor de interne kosten bedraagt.
• Ten aanzien van éénjarige en meerjarige overeenkomsten geldt: externe kosten en de wijzigingen daarin kunnen te allen tijde aan de recreant worden doorberekend, zelfs nadat de De Scherpenhof de prijs al bekend
heeft gemaakt. Wijzigingen in de externe kosten worden gespecificeerd aan de recreant bekend gemaakt.
•B
 ij onvoorziene omstandigheden is het De Scherpenhof toegestaan van vooraf aangekondigde prijsverhogingen af te wijken.
•B
 ij wangedrag, diefstal of niet nakomen van de reglementen, zulks ter beoordeling van De Scherpenhof,
wordt de recreant verwijderd en de toegang tot het terrein ontzegd, zonder dat er terugbetaling van het
stageld plaats vindt.
•D
 e recreant is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar bezoek(st)ers.
•D
 e Scherpenhof is niet aansprakelijk te stellen voor schade, diefstal en ongevallen van welke aard dan ook
of door welke oorzaak aan personen en/of goederen toegebracht. Hiermee wijzen wij de recreanten erop
dat zij hiervoor zelf een verzekering dienen af te sluiten.
•P
 ersonen, bedrijven, ondernemingen, verenigingen en/of stichtingen mogen geen werkzaamheden c.q.
handel uitoefenen dan wel exploitatie van hun beroep op het terrein bedrijven, mits met schriftelijke
toestemming van De Scherpenhof.
•P
 ermanente bewoning is (wettelijk) niet toegestaan op De Scherpenhof. Hier wordt ook streng op
gecontroleerd door de gemeente Voorst.
•V
 echthonden en niet afgerichte honden zijn niet toegestaan op De Scherpenhof (overige honden dienen
aangelijnd te zijn).
•H
 et is niet toegestaan allesbranders, olie- en houtkachels te gebruiken op De Scherpenhof. Kachels dienen
te worden verwijderd.
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•M
 .b.t. de slagboom heeft De Scherpenhof geen enkele aansprakelijkheid bij eventuele schade die kan ontstaan aan een voertuig. Als mocht dit wel het geval zijn, dan zullen wij uw pas van de slagboom blokkeren
en uw voertuig niet meer toelaten op het park. De slagboom kan met een slagboompas bediend worden
van 07.00 t/m 23.00 uur.
•E
 en babyroom bevindt zich in het toiletgebouw bij veld C2, de sleutel is verkrijgbaar bij de parkreceptie.
Hiervoor vragen wij € 25.- borg die u weer terug krijgt bij het inleveren van de sleutel.
•H
 et is niet toegestaan afval van zich af te gooien. Men dient dit te deponeren in de daarvoor bestemde
afvalbakken.
•P
 er kampeerplaats of vaste plaats is het niet toegestaan om meer dan 1 auto binnen de slagbomen te
plaatsen. Mochten wij constateren dat u hieraan geen gehoor geeft, dan zijn wij genoodzaakt om de
slagboompas te blokkeren of in beslag te nemen.
•M
 en dient er zorg voor te dragen dat de tuin er altijd verzorgd uit blijft zien en in de wintermaanden leeg en
opgeruimd is indien deze niet wordt gebruikt. Mochten wij constateren dat dit niet gebeurt, kan dit leiden
tot opzeggen van de plaats zonder terugbetaling van het stageld.
•V
 oor bromfietsers/scooters geldt een geheel terreinverbod.
• Bij calamiteiten (dringende gevallen) kunt u bellen naar 0571-291731 als de parkreceptie is gesloten.
•A
 lle personen die niet ingeschreven staan in ons nachtregister dienen de overnachting te betalen op
De Scherpenhof. Bezoekers die overnachten op het park, betalen € 4,50 p.p.p.n. en € 1,50 per auto,
incl. toeristenbelasting.
• Indien u het voornemen heeft uw jaarplaats voor het komende jaar op te zeggen dient u dat 3 maanden
voor het volgende kalenderjaar te doen. Mocht u te laat zijn wordt het nieuwe jaar alsnog bij u in rekening
gebracht.
•U
 bent verplicht een aardlekschakelaar in uw caravan/chalet te hebben. Wij raden u aan om uw caravan/
chalet eens in de zoveel tijd volledig te laten controleren op alle energievoorzieningen m.b.t. Ieidingen en
verwarming. U dient dit te laten doen door een erkend installatiebedrijf. Deze zal uw caravan/chalet dan
voorzien van een veiligheidskeurmerk.
• ledere eigenaar is verplicht de bepalingen van dit reglement op te leggen aan zijn gezinsleden, gasten en
bezoekers van ons park, alsmede aan de gebruiker van zijn perceel op het park en is verantwoordelijk voor
de nakoming van het reglement door deze personen. Alle verplichtingen, die in het reglement worden opgelegd aan een eigenaar, gelden voor zover als mogelijk ook voor een gezinslid, een gast of bezoeker van een
eigenaar, alsmede voor een gebruiker van zijn perceel op het park. Bij overtreding kan de toegang tot het
park voor de betreffende persoon door De Scherpenhof worden ontzegd.
• Percelen, woningchalet en caravan:
•D
 e plaatsing c.q. bouw van een mobiel chalet, een recreatiewoning of andere opstallen op een perceel in
het park, de aansluiting daarvan op nutsvoorzieningen (gas, water, elektra, televisiekabel en dergelijke) behoeven de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van De Scherpenhof. Satellietschotels en antennes zijn
niet toegestaan. Indien men geen gebruik maakt van de kabel TV wordt deze wel in rekening gebracht, dit is
een faciliteit die standaard bij alle chalets en stacaravans is aangesloten.
•D
 e eigenaar is verplicht om te gedogen dat in, op of boven de grond van zijn perceel voorzieningen voor de
distributie van gas, water, elektriciteit, televisiesignalen en dergelijke worden aangebracht, hersteld, vervangen en onderhouden. Al hetgeen ter zake van die algemene voorzieningen in, op of boven een perceel van
het park is aangebracht, dient bevestigd te blijven. Het is de eigenaar niet toegestaan aan een dergelijke
voorziening enige verandering aan te brengen, ook niet voor het eigen verbruik van gas, water, elektriciteit
of ontvangst van televisiesignalen.

•Z
 onder toestemming van De Scherpenhof mogen geen bomen, grote heesters, grote struiken en heggen
gerooid of verwijderd worden.
• Iedere eigenaar is gehouden de tuin op zijn recreatieterrein als een “goed huisvader” te onderhouden.
•Z
 onder toestemming van De Scherpenhof is het niet toegestaan aan de buitenzijde van de recreatiewoning
of chalet (waaronder begrepen de dakbedekking) veranderingen aan te brengen, waaronder begrepen
wijziging van de kleuren.
•D
 e recreatiewoning of het chalet dient in goede staat van onderhoud gehouden te worden.
• Het bespuiten van planten en gewassen met insectenbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
•H
 et plaatsen van erfafscheidingen, hekken, heggen en dergelijke mag slechts met goedkeuring van De
Scherpenhof plaatsvinden. Afscheidingen, heggen en struiken mogen nimmer een grotere hoogte hebben
dan twee meter, met dien verstande dat afscheidingen, heggen en struiken aan de zijde van een weg of
pad in het park nimmer hoger mogen zijn dan 1.40 m. De Scherpenhof kan nadere aanwijzingen geven wat
betreft hoogte en onderhoud van afscheidingen, heggen en struiken.
•V
 oor kook- en verwarmingsdoeleinden mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van het propaangas dat
via de gashouder van De Scherpenhof wordt aangeleverd. Het is derhalve ten strengste verboden steenkool,
hout en dergelijke in de kachel of anderszins te stoken. Ook zonnecollectoren zijn niet toegestaan.
•H
 et is niet toegestaan om elektrische apparaten te gebruiken, waarvoor stoppen (zekeringen) vereist zijn
van meer dan zes ampère. In overleg met De Scherpenhof kan schriftelijk toestemming worden verkregen voor zekeringen tot maximaal 10 ampère en wel uitsluitend t.b.v. de grote kavels. Indien na verkregen
toestemming herhaaldelijk mocht blijken dat er storingen vóórkomen, kan De Scherpenhof dit recht laten
vervallen.
•B
 ij overtreding van bovenstaande zullen de eventueel hieruit voortvloeiende schade en kosten worden
verhaald op de eigenaar in wiens recreatiewoning de overtreding plaatsvond.
•H
 et keuren van de installaties, inspecties daarvan, opname van de meters en de meterstanden dienen te
allen tijde te worden toegestaan aan De Scherpenhof of een door deze aan te wijzen persoon of instelling.
•E
 en eigenaar is bevoegd zijn recreatiewoning of chalet in gebruik te geven aan derden, dit uitsluitend met
schriftelijke toestemming van de eigenaar. Tevens dient men het overnachtingstarief te voldoen.
•M
 ocht er door een noodsituatie/werkzaamheden/overmacht/calamiteiten de elektra en/of gastoevoer niet
mogelijk zijn dan kan De Scherpenhof hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
•H
 et opslaan van gevaarlijke stoffen/gasflessen/benzine is te allen tijde verboden.
• Het is niet toegestaan om in de avonduren en op zaterdag, zondag en feestdagen werkzaamheden te
verrichten op het park.
• Waar dit reglement niet in voorziet beslist De Scherpenhof.

RECREATIEPARK EN JACHTHAVEN

DE SCHERPENHOF

HAVENREGLEMENT JACHTHAVEN TERWOLDE
ARTIKEL 1
Dit reglement geldt voor het terrein van het recreatiepark bestaande uit de haven, daaraan grenzende
oevers en trailerhelling.
ARTIKEL 2
Een ieder, die zich in de haven bevindt, dient de
aanwijzingen van De Scherpenhof op te volgen.
ARTIKEL 3
Men is gehouden in de haven te voorkomen dat men
door zijn gedrag aanstoot geeft. In de haven is het
niet toegestaan:
• hinderlijk lawaai te maken (bij dit verbod wordt niet
gedoeld op het veroorzaken van geluid als gevolg
van met toestemming van De Scherpenhof
gehouden bijeenkomsten).
• met (afval)stoffen (daaronder begrepen afvalstoffen
afkomstig van een boordtoilet en uitwerpselen
van dieren, olie, lenswater e.d.) de haven te
verontreinigen.
• te vissen zonder vergunning en het houden van
barbecues op de steigers.
• honden los te laten lopen.
• behoudens met toestemming van De Scherpenhof
motoren in de jachthaven anders te laten draaien
dan om het vaartuig te verplaatsen.
• behoudens met toestemming van De Scherpenhof
elders ligplaats in te nemen dan is overeengekomen,
dan wel is aangewezen.
• met gehesen zeilen of met onveilige of voor
anderen hinderlijke snelheid in de haven te varen.
• het vaartuig in onverzorgde staat te laten.
• behoudens met toestemming van De Scherpenhof
op het terrein open vuur te gebruiken.
• eigendommen buiten het vaartuig onbeheerd te
laten.
• in de haven te zwemmen.
• zonder overleg en toestemming van De Scherpenhof de oorspronkelijke toestand van de haven te
wijzigen (bijv. het verplaatsen van steigers e.d.).
ARTIKEL 4
Voor het verwijderen van de (afval)stoffen, genoemd
in artikel 3, dient men overleg te plegen met
De Scherpenhof. In geval van verontreiniging als
bedoeld in artikel 3, is De Scherpenhof gerechtigd
om de kosten op de veroorzaker te verhalen.
Huis-, tuin- en keukenafval dienen in de daarvoor
bestemde containers gedeponeerd te worden.
Grofvuil dient men zelf naar de vuilstortplaats te
brengen.
ARTIKEL 5
De Scherpenhof is niet aansprakelijk voor schade
van welke aard dan ook of door welke oorzaak ook
aan personen of goederen toegebracht, of voor verlies of diefstal van enig goed, tenzij e.e.a. het gevolg
is van een aan hem en/of de zijnen toerekenbare
tekortkoming.

ARTIKEL 6
Indien de huurder van een ligplaats zijn vaartuig
aan derden in gebruik wil geven, dient hij persoonlijk De Scherpenhof vooraf daarvan in kennis
te stellen.
ARTIKEL 7
Het is de huurder niet toegestaan, zonder uitdrukkelijke toestemming van De Scherpenhof, het in de
haven afgemeerde vaartuig en ligplaats tot voorwerp
van commerciële activiteit te maken.
Onder dit laatste wordt mede verstaan het aanbrengen van daartoe strekkende borden, mededelingen,
aanduidingen, etc.
ARTIKEL 8
Contracten eindigen door het verstrijken van de
overeengekomen periode en kunnen als ontbonden worden beschouwd indien de houder van een
ligplaats, oftewel degene die er gebruik van maakt,
enige verplichting uit het reglement niet of niet
behoorlijk naleeft, dan wel in gebreke blijft de
verschuldigde huursom en vergoeding tijdig te
betalen.
ARTIKEL 9
De huurder is gehouden bij beëindiging van de huurovereenkomst zijn boot binnen veertien dagen na
deze beëindiging van het terrein of uit de haven te
(doen) verwijderen, bij gebreke waarvan De Scherpenhof deze op kosten van de huurder kan laten
verwijderen, zonder dat de huurder op enigerlei
wijze aanspraak op schadevergoeding kan claimen.
Info over gebruik jetski en jachthaven
•B
 ij het inlaten van de jetski dient de trailer op de
parkeerplaats of hondenwei geparkeerd te worden.
•H
 et uitvaren van de jetski moet langzaam gebeuren
zodat andere gasten in de haven daar geen last van
hebben.
•A
 lleen parkgasten mogen een jetski gebruiken,
voor bezoekers van buitenaf is dit niet toegestaan.
•H
 et is ten strengste verboden om hard te varen bij
de mond van de haven en waar recreanten met
toercaravans staan.
•D
 e boothelling kan gebruikt worden tussen
10.00 en 17.00 uur, hier zijn geen uitzonderingen
in mogelijk.
Prijzen jachthaven:
• Seizoenplaats boot € 68,00 per strekkende meter
• Verblijf passanten € 1,50 per meter per nacht
• Toeristenbelasting passanten € 1,50 p.p.p.n.
• Seizoenplaats jetski € 275,00
•B
 oothelling € 10,00 (te gebruiken tussen
09.00 t/m 17.00 uur)
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MB Hair Fashion
VOOR HET HELE GEZIN

Werelds genieten!
!
AIRCONDITIONKOED
EL BIJ A1

OOK IN DE ZOMER LEKKER

✓Wereldkeuken
✓All-in cuisine
✓Live-cooking
✓Grenzel;oos genieten
voor jong en oud
✓Kinderspeelparadijs
✓Bedrijfsfeesten

MOLENWEG 3A TERWOLDE
TEL. 0571 - 29 15 18
VOLGENS AFSPRAAK
WWW.MBHAIRFASHION.NL
INFO@MBHAIRFASHION.NL
Openingstijden: Di. t/m do.: 09.00-18.00 uur
Vrij. 09.00-20.00 uur - Za.: 08.00-15.00 uur.

Maagdenburgstraat 6
Tel: 0570-657010 - info@restaurant-a1.nl
A1 afslag 24 Deventer-Oost

/restaurantA1

www.restaurant-a1.nl

Ruim 10.000 m2 kampeerplezier

Alles voor jouw avontuur
vind je bij de kampeerspecialist
Kampeerwereld.nl | Harderwijkerweg 183 | 3852 AC Ermelo | Tel: 0341 41 40 13

Volg ons via:

De Lelie

SCHERPE AANBIEDINGEN
DAGVERS EN VOORDELIG
BIO ASSORTIMENT
OKÉ BUDGETMERK
P
ma. t/m vr. 08.30 - 20.00 uur
zaterdag 08.30 - 17.00 uur

Gratis
Parkeren

Molenweg 1, 7396 AA Terwolde, 0571 291 209

Supermarkt
Slijterij
Stomerij
Geneesmiddelen
Bloemen/planten

