
RECREATIEPARK EN JACHTHAVEN 
RHEDERLAAGSE MEREN

www.parkboekje.nl

Bekijk
dit boekje

 digitaal

Vul de code in
op deze site

code 69058

Marsweg 2, 6988 BM Lathum  • Tel. 0313-632-211  www.succesholidayparcs.nl



• Kampeerartikelen
• Gasfl essen & vullingen
• Caravanaccessoires
• Tenten
• Webshop
• Reparatie & onderhoud (Caravan, camper of vouwwagen)

Newtonweg 4 • 6662 PV Elst
0481 - 351580 • info@kampeeroase.nl

www.kampeeroase.nl

Ruim
1.000 m2

kampeer-
plezier!

Nijverheidsstraat 21b • Giesbeek • t 0313 844 588
info@debuitenzaak.nl • www.debuitenzaak.nl

   bootkappen • zeilhuiken
afdekkleden • parasols 

   schaduwdoeken • verandazeilen
tevens reparaties

voor een heerlijk buitenleven 

                  
       op het water en in de tuin

Lekker uitwaaien bij Grand Cafe Rutgers

Meer informatie:
www.grandcaferutgers.nl
grandcaferutgers
De Muggenwaard 7
6988 BX Lathum
T 0313-632963

Net als in de zomer is het Lathumse 
Rhederlaag in de herfst en winter een 
prachtige plaats om even uit te waaien 
tijdens een wandeling. Kom daarna 
genieten van een kop ko�  e met appel-
gebak bij de openhaard, een lunch of 
diner bij Grand Café Rutgers.
Ons terras biedt plek aan 160 zitplaat-
sen en binnen 140 zitplaatsen. Wij 
staan bekend om onze onbeperkte 
menu’s, diverse bu� etten, diverse BBQ’s 
en ons 3-gangen diner voor €15,50 wel-
ke elke week verandert. Bovendien zijn 
wij een o�  ciële trouwlocatie. Trouwen 
op het water? Bij ons is dit mogelijk. 
Kijk voor een sfeerimpressie ook eens 
op onze Facebookpagina.
Eigenaar Eric Rutgers is dan ook trots 
op zijn etablissement dat hij 20 jaar 
geleden begon waar veel feesten en 
partijen gehouden worden. Voor elke 
budget krijgt u een onvergetelijk dag 
en/of avond.

Grand Cafe Rutgers 
gaat outdoor
Vanaf heden is het, naast genieten 
van onze a la carte en onbeperk-
te gerechten, mogelijk om diverse 
outdoor activiteiten te boeken voor 
onder andere teambuilding, bedrijfs-, 
familie-, vrijgezellen- en kinderfees-
ten. Alle outdoor activiteiten kunnen 
ook als all-in arrangement worden 
geboekt bijvoorbeeld ter afsluiting met 
een heerlijke barbecue. Wij bieden de 
volgende activiteiten aan: beachvolley-
bal, boogschieten, luchtdrukschieten, 
blaaspijpschieten, rondvaart over het 
prachtige Rhederlaag, jeu des boules, 
suppen (snelst groeiende watersport) 
en scooterverhuur zonder helm. Daar-
naast blijven wij de toplocatie aan het 
water voor het voltrekken van huwelij-
ken en het geven van diverse feesten.



Geachte gast(en),

Wij heten u van harte welkom op Recreatiepark en Jachthaven Rhederlaagse Meren. In dit parkboekje  
vindt u allerlei informatie, die voor u van belang kan zijn om uw verblijf op de  ‘Rhederlaagse Meren’  
nog aangenamer te maken.

Terwijl u geniet van uw vakantie, zet het team zich volledig in, u een onvergetelijke vakantie te bezorgen. 
Voor jong en oud is er genoeg te beleven. Heerlijk zwemmen in De Rhederlaag of in het zwembad met 
peuterafdeling, zonnebadend aan het privéstrand, uitgebreid eten in onze sfeervolle brasserie of een  
snelle hap in de cafetaria. Ook kunt u genieten van een lekker drankje op het terras terwijl de kinderen  
zich vermaken in het outdoor speelparadijs. Daarnaast zijn er dit jaar weer gezellige dansavonden met  
goede muziek, bingoavonden en nog veel meer.

Meer informatie hierover vindt u verderop in dit boekje. Dichterbij het water kamperen dan op de deze  
camping is bijna niet mogelijk. 

U kampeert op een ruime kampeerplaats en bent voorzien van elektra. 

Op het park staan meerdere sanitair gebouwen met douches/ toiletten, een wasserette etc. Voor de echte 
watersportliefhebber is het park de perfecte uitvalsbasis. 

Resteert ons nog u een prettig verblijf toe te wensen!

Directie en medewerkers 

Adresgegevens:  
Recreatiepark en Jachthaven Rhederlaagse Meren 
Marsweg 2, 6988 BM Lathum 
T 0313-632-211
rhederlaagsemeren@succesholidayparcs.nl 
www.succesholidayparcs.nl

WELKOM

RECREATIEPARK EN JACHTHAVEN 
RHEDERLAAGSE MEREN



AANKOMST
Onze verhuuraccommodaties worden met zorg 
schoongemaakt door onze schoonmaakdienst. 
Mocht u een klacht hebben over uw accommodatie 
dan verzoeken wij u dit uiterlijk om 12.00 uur de 
volgende dag na aankomst te melden bij de park-
receptie. Wij zullen uw klacht dan op passende 
wijze proberen op te lossen. Mocht er zich een 
technisch mankement voordoen aan uw accommo-
datie, dan verzoeken wij u dit z.s.m. te melden bij 
de parkreceptie.

AUTO
Parkeer uw auto altijd op uw eigen plaats of op  
het parkeerterrein. Rhederlaagse Meren behoudt 
zich het recht voor zonder opgaaf van reden de 
terreinen voor voertuigen af te sluiten. Na 23.59 uur 
zijn de slagbomen dicht en mag er niet meer op  
de camping met een auto worden gereden

BEZOEKERS
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
Een groot assortiment aan dagelijkse boodschappen 
(groente, vers fruit, vleeswaren, etc.):
• Dagelijks verse broodjes uit eigen oven.
• Broodassortiment
• Uitgebreid speelgoedassortiment.
• Divers Campingassortiment.

BORG
Bij aankomst dient u een machtigingsformulier 
ingevuld in te leveren. Mocht er na uw vertrek niet 
gemelde gebreken worden aangetroffen, dan zal 
er na kennisgeving, het bedrag ten hoogte van de 
schade binnen twee weken van uw rekeningnummer 
afgeschreven worden. 

BROMFIETS, SCOOTER
Hiervoor geldt een geheel rijverbod op het park.

BUITENZWEMBAD
Het zwembad wordt volgens de wettelijke voor-
schriften dagelijks gecontroleerd en behandeld. 
Zwemmen geldt op eigen risico daar er geen  
toezicht aanwezig is. Zie onze plattegrond  
voor de locatie van onze zwembad.

FACILITEITEN
De faciliteiten zijn in het voor- en naseizoen  
beperkt geopend i.v.m. de bezetting van ons  
park en de weersinvloeden.

GELDOPNEMEN
Giesbeek Rabobank

HUISDIEREN
Deze mogen alleen aangelijnd op het terrein.  
Het uitlaten dient buiten de camping te geschieden. 
Pitbulls/terriërs worden op het terrein niet  
toegelaten.

HUISVUIL
U kunt uw vuilniszak kwijt in de desbetreffende 
containers, in de milieustraat aangeduid op de 
plattegrond. Grof vuil dient u zelf af te voeren.

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.

INTERNET
Internet is beschikbaar rond en in het  
hoofdgebouw van het park. Voor meer  
informatie kunt u terecht op de parkreceptie.

HET PARK A-B-C.HET PARK A-B-C



MEUBILAIR
Wij verzoeken u het meubilair (en de bedden)  
niet te verschuiven of naar buiten te verplaatsen, 
hier is het terrasmeubilair voor.

MILIEU EN ENERGIEBESPARING
Wij proberen zo zuinig mogelijk te zijn met  
energieverbruik. Wilt u ons daarbij helpen?  
Dat kan door bijvoorbeeld ’s avonds de gordijnen 
te sluiten, ’s nachts of wanneer u uw verhuur  
object verlaat de thermostaat van de verwarming 
lager te zetten en/of het licht uit te schakelen.

RECEPTIE
Voor al uw vragen kunt u terecht bij de  
parkreceptie, deze is dagelijks geopend.

SCHOONMAAKKOSTEN  
VERHUURACCOMMODATIES
Type A en B  € 50,00.

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 en voor gasten van verhuuraccom-
modaties en toeristisch kamperen € 5,00 borg per 
pas. De borg wordt bij het inleveren van de pas 
terugbetaald. 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.

VERTREK- EN  SCHOONMAAKPROCEDURE
De sleutel van het verhuur object dient u  
uiterlijk om 10.00 uur bij de receptie af te  
geven. Buiten openingstijden van de receptie  
kan de sleutel in de brievenbus bij de receptie 
gedeponeerd worden.
 

RECREATIEPARK EN JACHTHAVEN 
RHEDERLAAGSE MEREN

Torqeedo  



BIJ BRAND, ONGEVALLEN OF CALAMITEITEN
Meldt dit (indien nodig) op het spoednummer 
van de parkreceptie op 0313-632211. 
Als dit niet kan wachten belt u het alarm-
nummer 112 en daarna het spoednummer 
van de parkreceptie! Een defibrillator en 
brandblusapparatuur is aanwezig bij de 
parkreceptie.

BIJ VERTREK DIENT U ZELF
•  de inventaris weer terug te brengen naar de 

juiste accommodatie, bij gebruik van meerdere 
accommodaties; 

•   het vuile wasgoed (ook het gebruikte bedlinnen) 
in de hal  van de accommodatie weg te leggen;

•   de afwas gedaan te hebben; 
•  de vaatwasmachine uit te   ruimen; 
•    de binnenzijden van de keukenkasten  

schoon te maken;
•   de koelkast schoon te maken, aan te laten  

staan en de koelkastdeur gesloten te houden; 
•   de accommodatie goed te   laten luchten.  

Sluit daarna alle ramen en deuren goed af; 
•  de verwarming laag te zetten (15°C);
 
Gelieve voor vertrek de accommodatie door  
te lopen of u alle persoonlijke spullen heeft  
meegenomen. Kijk goed in de kasten en onder  
de bedden. Gevonden voorwerpen  
(m.u.v. etenswaren) worden maximaal 3 weken  
na vertrek in bewaring genomen.
 
Wanneer er na vertrek sterke vervuiling of  
vernieling van de bungalow/villa geconstateerd 
wordt, worden de kosten doorberekend aan  
de huurder. Dit geldt tevens voor de algehele  
inventaris

VERVOLG VERBLIJF
Denkt u daar nu al aan? Voor inlichtingen en  
reserveringen kunt u bij de receptie terecht.  
Telefonisch reserveren: 085-0704777

VISSEN
Wanneer u de sport-visakte en grote vergunning 
heeft, kunt u probleemloos op de gehele het park 
vissen.

WASSERETTE
Deze is gelegen in het toiletgebouw naast de  
receptie en geopend tijdens kantoortijden.  
Wassen kost € 5,00 (u kunt alleen betalen met  

1 euro munten). Drogen kost € 3,00 per half uur  
(u kunt alleen betalen met € 0,50 euro munten).



BELANGRIJKE INFORMATIE
ANWB       088-2692888

ALGEMEEN ALARMNUMMER    112

ALGEMENE REISINFORMATIE
Connexxion      0900-9292
Taxi Westerman, Duiven    0316-371991  
Taxi Kalko, Giesbeek     026-2606606
Taxi Danny, Lathum     06-42732677

APOTHEKEN
Anjer Apotheek
Oude Doesburgseweg 61 
Zevenaar      0316-341500

BANK
ABN Ambro kantoor  Hoofdstraat 30, 6881 TH Velp
ING kantoor Velp  Hoofdstraat 135, 6881 TG Velp
Rabobank servicepoint + geldautomaat Duiven  Burg v D tot Medlerstraat 1 Duiven

BIOSCOPEN EN FILMHUIZEN
Movie Unlimited, Zevenaar    0316-342000
Filmhuis Zevenaar     0316-344250

HUISARTSEN
Huisartsenpraktijk Giesbeek
Kerkstraat 164 
6987 AG Giesbeek     0313-631697
J.H.M. Berkelmans 
Breedestraat 33 6983 AC Doesburg   0313-472353
Huisartsenpost Zevenaar
Hunneveldweg 14 B 
6903 ZN Zevenaar     0900-1598

POLITIE ALGEMEEN      0900-8844

SUCCES HOLIDAYPARCS
Reserveren Succes Holidayparcs    085-0704777

TANDARTSEN
B.L. van Zetten      
Kerkstraat 53a 
6987 AB Giesbeek     0313-632095

ZIEKENHUIZEN
Rijnstate ziekenhuis Zevenaar
Hunnenveldweg 14a
6903 ZN Zevenaar     088-0058887   
Slingeland Ziekenhuis
Kruisbergseweg 25, Doetinchem   0314-329911

DIERENARTS
Dierenartspraktijk ’t Holland
Spoorallee 24 
6921 HZ Duiven     0316 263 167

RECREATIEPARK EN JACHTHAVEN 
RHEDERLAAGSE MEREN



KINDERCLUB

ZOEK DE 6 VERSCHILLEN

VERBIND DE STIPJES 
OP VOLGORDE VAN NUMMERS

KLEURPLAAT
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Reserveren: 085-0704777 

www.succesholidayparcs.nl 
 

*Raat 3/11/14/18/19/21/33 

 

 
Prijslijst 
Jaar-, beheer-, seizoenplaatsen 2019 
 

Rhederlaagse Meren 
Marsweg 2 
6988 BM Lathum 
0313-632211 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

Jaarplaatsen 
 

Prijs € 
Jaarplaats  
di 01/01 – di 31/12 2078,92 
Jaarplaats aan het water  
di 01/01 – di 31/12 2572,45 
Jaarplaats op de raten*   
di 01/01 – di 31/12 2314,68 
Jaarplaats toercaravan  
di 01/01 – di 31/12 1649,30 

 

Seizoenplaatsen 
 

Prijs € 
A.h. water  
vr 29/03 – zo 29/09 1678 
Standaard  
vr 29/03 – zo 29/09 1337 

 

Voorseizoen  
 

Prijs € 
Standaard  
vr 29/03 – zo 30/06 799 

 

Hoogseizoen  
 

Prijs € 
Standaard  
vr 28/06 – zo 01/09 1064 

 

Laagseizoen  
 

Prijs € 
Standaard  
vr 30/08 – zo 13/10 372 

 
  Extra bij seizoenplaatsen 

 
Prijs € 

Parklasten seizoenplaats 198,00 
Parklasten voor/hoog/laagseizoen 70,00 
Min. verbruik elektra 500 kWh 180,00 
Water minimum afname 108,00 
Toeslag 10 ampère  50,00 
Toeslag 16 ampère 62,50 
Bezoekersregeling (verplicht) 50,00 
Borg per slagboompas (eenmalig) 50,00 
2e auto (in overleg) 50,00 
Huisdier  72,00 
Huisdier voor/hoog/laagseizoen 30,00 
Voorkeurskosten 15,00 
Reserveringskosten 22,50 
Winterstalling 175,00 

 
Bijkomende kosten  
jaar/beheerplaatsen 

 
Prijs € 

Parklasten 205,00 
Zuiveringslasten (minimum) 130,00 
Zuiveringslasten (zomerrecreatie) 185,00 
Zuiveringslasten (winterrecreatie) 235,00 
Afval/milieu (minimum) 321,00 
Afval/milieu (zomerrecreatie) 357,00 
Afval/milieu (winterrecreatie) 425,00 
Water (minimum) 165,56 
Water (zomerrecreatie) 209,57 
Water (winterrecreatie) 375,13 
Huisdier(en) 72,00 
Postvak per jaar 183,42 
Postsortering (verhuur) 86,62 
Bezoekersregeling (verplicht) 50,00 
Slagboom 12,50 
2e slagboompas (in overleg) 100,00 
Borg per slagboompas 50,00 
Bootstalling bij caravan/chalet (winter) 175,00 
Administratiekosten 22,50 
Elektra per kWh 0,40 
Gas per m3  dagprijs 
Toeslag 10 ampère 100,00 
Toeslag 16 ampère 125,00 
Infrakosten (eenmalig) 1250,00 
Transsport gereed maken 475,00 
Rioolontstopping 156,00 
Sloopkosten 1825,00 
Heraansluitingskosten gas/elektra 250,00 

 

Beheerplaatsen 
 

Prijs € 
Beheer  
di 01/01 – di 31/12 978,68 

 
Reserveren: 085-0704777 

www.succesholidayparcs.nl 
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Prijslijst 
Jaar-, beheer-, seizoenplaatsen 2019 
 

Rhederlaagse Meren 
Marsweg 2 
6988 BM Lathum 
0313-632211 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

Jaarplaatsen 
 

Prijs € 
Jaarplaats  
di 01/01 – di 31/12 2078,92 
Jaarplaats aan het water  
di 01/01 – di 31/12 2572,45 
Jaarplaats op de raten*   
di 01/01 – di 31/12 2314,68 
Jaarplaats toercaravan  
di 01/01 – di 31/12 1649,30 

 

Seizoenplaatsen 
 

Prijs € 
A.h. water  
vr 29/03 – zo 29/09 1758,28 
Standaard  
vr 29/03 – zo 29/09 1400,96 

 

Voorseizoen  
 

Prijs € 
Standaard  
vr 29/03 – zo 30/06 837,22 

 

Hoogseizoen  
 

Prijs € 
Standaard  
vr 28/06 – zo 01/09 1114,90 

 

Laagseizoen  
 

Prijs € 
Standaard  
vr 30/08 – zo 13/10 389,79 

 
  Extra bij seizoenplaatsen 

 
Prijs € 

Parklasten seizoenplaats 205,00 
Parklasten voor/hoog/laagseizoen 75,00 
Min. verbruik elektra 500 kWh 180,00 
Water minimum afname 108,00 
Toeslag 10 ampère  50,00 
Toeslag 16 ampère 62,50 
Bezoekersregeling (verplicht) 50,00 
Borg per slagboompas (eenmalig) 50,00 
2e auto (in overleg) 50,00 
Huisdier  72,00 
Huisdier voor/hoog/laagseizoen 30,00 
Voorkeurskosten 15,00 
Reserveringskosten 22,50 
Winterstalling 200,00 

 
Bijkomende kosten  
jaar/beheerplaatsen 

 
Prijs € 

Parklasten 205,00 
Zuiveringslasten (minimum) 130,00 
Zuiveringslasten (zomerrecreatie) 185,00 
Zuiveringslasten (winterrecreatie) 235,00 
Afval/milieu (minimum) 321,00 
Afval/milieu (zomerrecreatie) 357,00 
Afval/milieu (winterrecreatie) 425,00 
Water (minimum) 165,56 
Water (zomerrecreatie) 209,57 
Water (winterrecreatie) 375,13 
Huisdier(en) 72,00 
Postvak per jaar 183,42 
Postsortering (verhuur) 86,62 
Bezoekersregeling (verplicht) 50,00 
Slagboom 12,50 
2e slagboompas (in overleg) 100,00 
Borg per slagboompas 50,00 
Bootstalling bij caravan/chalet (winter) 175,00 
Administratiekosten 22,50 
Elektra per kWh 0,40 
Gas per m3  dagprijs 
Toeslag 10 ampère 100,00 
Toeslag 16 ampère 125,00 
Infrakosten (eenmalig) 1250,00 
Transsport gereed maken 475,00 
Rioolontstopping 156,00 
Sloopkosten 1825,00 
Heraansluitingskosten gas/elektra 250,00 

 

Beheerplaatsen 
 

Prijs € 
Beheer  
di 01/01 – di 31/12 978,68 



Succes Holidayparcs Rhederlaagse Meren 2019

AANKOMST OP VRIJDAG Ty
pe

 A
 B

as
is

 4
 p

er
so

on
s 

(c
ha

le
t)

Ty
pe

 B
 B

as
is

 4
 p

er
so

on
s 

(c
ha

le
t)

Ty
pe

 B
 B

as
is

 4
 p

er
so

on
s 

a.
h.

 w
at

er

Ty
pe

 B
 C

om
fo

rt 
4 

pe
rs

oo
ns

AANKOMST OP MAANDAG Ty
pe

 A
 B

as
is

 4
 p

er
so

on
s 

(s
ta

ca
ra

va
n)

 

Ty
pe

 B
 B

as
is

 4
 p

er
so

on
s 

(c
ha

le
t)

Ty
pe

 B
 B

as
is

 4
 p

er
so

on
s 

a.
h.

 w
at

er

Ty
pe

 B
 C

om
fo

rt 
4 

pe
rs

oo
ns

AANKOMST OP VRIJDAG AANKOMST OP MAANDAG Ty
pe

 A
 B

as
is

 4
 p

er
so

on
s 

(s
ta

ca
ra

va
n)

 

Ty
pe

 B
 C

om
fo

rt 
4-

5 
pe

rs
oo

ns
 (c

ha
le

t)

Ty
pe

 B
 C

om
fo

rt 
6 

pe
rs

oo
ns

 (c
ha

le
t)

Januari/februari 4,11,18, 25 januari
1,8 februari 130 145 160 160 7,14, 21, 28 januari

4, 11 februari 125 140 150 150 4, 11, 18, 25 januari
1, 8 februari

7, 14, 21, 28 januari
4, 11 februari 230 255 280

Voorjaarsvakantie 15, 22 februari 160 180 195 195 18, 25 februari 175 195 215 215 15, 22 februari 18, 25 februari 270 300 330

Carnaval (Z) 1 maart 140 155 170 170 4 maart 135 150 165 165 1 maart 4 maart 210 230 255
Maart 8, 15,22, 29 maart 135 150 165 165 11, 18, 25 maart 145 160 175 175 8, 15, 22, 29 maart 11,18, 25 maart 225 250 275
April 5, 12 april 150 170 185 185 1, 8, 15 april 145 165 180 180 5, 12 april 1, 8, 15 april 265 295 325
Pasen 19 april (vrij - di) 4 nachten 270 305 335 335 23 april (di - vrij) 3 nachten 150 160 180 180

23 april (di - ma) 6 nachten 280 310 340
Meivakantie 26 april 3 mei 260 285 315 315 29 april 295 325 360 360 26 april 3 mei 29 april 515 570 630

Mei 10, 17, 24 mei 205 230 255 255 6, 13, 20 mei 230 255 280 280 10, 17, 24 mei 6, 13, 20 mei 350 385 425

Meivakantie / Hemelvaart 29 mei (wo - ma ) 5 nachten 310 340 380 380 27 mei 240 270 295 295 27 mei 370 405 450

Pinksteren 7 juni (vr - di ) 4 nachten 285 315 350 350 7 juni 3 juni (ma - di)  8 nachten 360 400 435
11 juni (di - vr) 3 nachten 150 170 185 185

Juni 14, 21, 28 juni 205 230 255 255 3, 17, 24 juni 230 255 280 280 14, 21, 28 juni 17, 24 juni 350 385 425

Zomervakantie 5,12, 19, 26 juli 360 405 450 450 1, 8, 15, 22, 29 juli 470 525 580 580 5,12, 19, 26 juli 1, 8, 15, 22, 29 juli 690 770 845
Zomervakantie 2, 9, 16, 23, 30 augustus 360 405 450 450 5, 12, 19, 26 augustus 470 525 580 580 2, 9, 16, 23, 30 augustus 5, 12, 19, 26 augustus 690 770 845

September 6, 13, 20, 27 september 230 255 280 280 2, 9, 16, 23, 30 september 220 245 270 270 6, 13, 20, 27 september 2, 9, 16, 23, 30 september 345 385 425

Oktober 4 oktober 215 235 260 260 7, 28 oktober 205 225 235 235 4 oktober 7, 28 oktober 330 365 400

Herfstvakantie 11, 18, 25 oktober 260 285 315 315 14, 21 oktober 270 300 330 330 11, 18, 25 oktober 14, 21 oktober 405 450 490

November 1, 8, 15, 22, 29 november 145 160 175 175 4, 11, 18, 25 november 125 135 150 150 1, 8, 15, 22, 29 november 4, 11, 18, 25 november 215 240 265

December 6, 13,december 145 160 175 175 2, 9, 16 december 125 135 150 150 6, 13,december 2, 9, 16 december 215 240 265

Kerstvakantie 20, 27 december 285 315 350 350 23, 30 december 405 450 495 495 20, 27 december 23, 30 december 595 660 720
Kerstvakantie 3 januari 2020 245 270 300 300 6 januari 2020 345 380 420 420 3 januari 2020 6 januari 2020 505 560 610

Reserveringskosten per reservering
Eindschoonmaak Type A,B stacaravan/chalet per accommodatie
Parklasten p.p.p.n.
Bedlinnen p.p.p. set
Waarborg type A en B per accommodatie
( U ontvangt bij uw aanreis informatie een eenmalige machtiging
deze graag ingevuld bij aankomst inleveren)
BIJKOMENDE KOSTEN (optioneel) Type A = Basis 4 persoons chalet
Handdoekenpakket per set Type B = Comfort 4 persoons chalet 
Keukendoekenpakket per set Type B = Basis 4 persoons chalet a.h. water

per bed Type B = Basis 4 persoons chalet
Kinderbed, -stoel (bed zonder bedlinnen) per verblijf

per huisdier per nacht
Essentiekosten per boeking Receptie Rhederlaagse Meren
Annuleringsverzekering per boeking Marsweg 2 6988 BM Lathum

huursom Receptie: 0313-632211  e-mail: info@succesholidayparcs.nl
6% v.d.
€ 15,00

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,50
€ 12,50
€ 5,00

WEEK

BIJKOMENDE KOSTEN  (verplicht)

Opgemaakte bedden bij aankomst

Huisdier (beperkt, max. 2, bij reservering opgeven)

€ 1,50
€ 8,50
€ 150,00

€ 50,00

PERIODE

WEEKEND MIDWEEK

€ 22,50



RECREATIEPARK EN JACHTHAVEN 
RHEDERLAAGSE MEREN

Succes Holidayparcs Rhederlaagse Meren 2019
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Januari/februari 4,11,18, 25 januari
1,8 februari 130 145 160 160 7,14, 21, 28 januari

4, 11 februari 125 140 150 150 4, 11, 18, 25 januari
1, 8 februari

7, 14, 21, 28 januari
4, 11 februari 230 255 280

Voorjaarsvakantie 15, 22 februari 160 180 195 195 18, 25 februari 175 195 215 215 15, 22 februari 18, 25 februari 270 300 330

Carnaval (Z) 1 maart 140 155 170 170 4 maart 135 150 165 165 1 maart 4 maart 210 230 255
Maart 8, 15,22, 29 maart 135 150 165 165 11, 18, 25 maart 145 160 175 175 8, 15, 22, 29 maart 11,18, 25 maart 225 250 275
April 5, 12 april 150 170 185 185 1, 8, 15 april 145 165 180 180 5, 12 april 1, 8, 15 april 265 295 325
Pasen 19 april (vrij - di) 4 nachten 270 305 335 335 23 april (di - vrij) 3 nachten 150 160 180 180

23 april (di - ma) 6 nachten 280 310 340
Meivakantie 26 april 3 mei 260 285 315 315 29 april 295 325 360 360 26 april 3 mei 29 april 515 570 630

Mei 10, 17, 24 mei 205 230 255 255 6, 13, 20 mei 230 255 280 280 10, 17, 24 mei 6, 13, 20 mei 350 385 425

Meivakantie / Hemelvaart 29 mei (wo - ma ) 5 nachten 310 340 380 380 27 mei 240 270 295 295 27 mei 370 405 450

Pinksteren 7 juni (vr - di ) 4 nachten 285 315 350 350 7 juni 3 juni (ma - di)  8 nachten 360 400 435
11 juni (di - vr) 3 nachten 150 170 185 185

Juni 14, 21, 28 juni 205 230 255 255 3, 17, 24 juni 230 255 280 280 14, 21, 28 juni 17, 24 juni 350 385 425

Zomervakantie 5,12, 19, 26 juli 360 405 450 450 1, 8, 15, 22, 29 juli 470 525 580 580 5,12, 19, 26 juli 1, 8, 15, 22, 29 juli 690 770 845
Zomervakantie 2, 9, 16, 23, 30 augustus 360 405 450 450 5, 12, 19, 26 augustus 470 525 580 580 2, 9, 16, 23, 30 augustus 5, 12, 19, 26 augustus 690 770 845

September 6, 13, 20, 27 september 230 255 280 280 2, 9, 16, 23, 30 september 220 245 270 270 6, 13, 20, 27 september 2, 9, 16, 23, 30 september 345 385 425

Oktober 4 oktober 215 235 260 260 7, 28 oktober 205 225 235 235 4 oktober 7, 28 oktober 330 365 400

Herfstvakantie 11, 18, 25 oktober 260 285 315 315 14, 21 oktober 270 300 330 330 11, 18, 25 oktober 14, 21 oktober 405 450 490

November 1, 8, 15, 22, 29 november 145 160 175 175 4, 11, 18, 25 november 125 135 150 150 1, 8, 15, 22, 29 november 4, 11, 18, 25 november 215 240 265

December 6, 13,december 145 160 175 175 2, 9, 16 december 125 135 150 150 6, 13,december 2, 9, 16 december 215 240 265

Kerstvakantie 20, 27 december 285 315 350 350 23, 30 december 405 450 495 495 20, 27 december 23, 30 december 595 660 720
Kerstvakantie 3 januari 2020 245 270 300 300 6 januari 2020 345 380 420 420 3 januari 2020 6 januari 2020 505 560 610

Reserveringskosten per reservering
Eindschoonmaak Type A,B stacaravan/chalet per accommodatie
Parklasten p.p.p.n.
Bedlinnen p.p.p. set
Waarborg type A en B per accommodatie
( U ontvangt bij uw aanreis informatie een eenmalige machtiging
deze graag ingevuld bij aankomst inleveren)
BIJKOMENDE KOSTEN (optioneel) Type A = Basis 4 persoons chalet
Handdoekenpakket per set Type B = Comfort 4 persoons chalet 
Keukendoekenpakket per set Type B = Basis 4 persoons chalet a.h. water

per bed Type B = Basis 4 persoons chalet
Kinderbed, -stoel (bed zonder bedlinnen) per verblijf

per huisdier per nacht
Essentiekosten per boeking Receptie Rhederlaagse Meren
Annuleringsverzekering per boeking Marsweg 2 6988 BM Lathum

huursom Receptie: 0313-632211  e-mail: info@succesholidayparcs.nl
6% v.d.
€ 15,00

€ 4,00
€ 4,00
€ 4,50
€ 12,50
€ 5,00

WEEK

BIJKOMENDE KOSTEN  (verplicht)

Opgemaakte bedden bij aankomst

Huisdier (beperkt, max. 2, bij reservering opgeven)

€ 1,50
€ 8,50
€ 150,00

€ 50,00

PERIODE

WEEKEND MIDWEEK

€ 22,50







Kunt u ook zo genieten van die heerlijke lange avon-
den 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 tuin-
feest 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 uw caravan of tent.
 •  Gebruik en bewaar flessen op een goed 

geventileerde  plaats.
 •  Kookt u in de tent? Zet het gastoestel dan niet   

te kort bij het tentzeil.
  Gebruik  een metalen spatscherm.
 •  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 OP DE CAMPING
 •  Meld de brand bij de brandweer en daarna bij  

de receptie.
 •  Waarschuw uw mede kampeerders 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.

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

BRANDVEILIGHEID

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. 



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 rook- 
en stankoverlast voor onze medegasten.
 
De directie.

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 Rhederlaagse Meren.

Deze dienen voorzien te zijn van
brandwerende materialen.

HET IS VERBODEN OM  
HOUTKACHELS EN  
PELLETKACHELS TE  
GEBRUIKEN OP RECREATIEPARK  
RHEDERLAAGSE MEREN

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 brand-
 baar materiaal.

RECREATIEPARK EN JACHTHAVEN 
RHEDERLAAGSE MEREN



Prijslijst Kamperen 2019  
 
Rhederlaagse Meren 
Marsweg 2 
6988 BM Lathum 
0313-632211 

 
 

 

 

 

 
 

Reserveren: 085-0704777 
www.succesholidayparcs.nl 

 
Nachtprijzen Standaard 

Periode van - tot 

Prijs € per nacht 
(excl. 

bijkomende 
kosten) 

Voorseizoen  
vr 01/04  -  vr 19/04 23 
Hoogseizoen  
vr 19/04  -  ma 26/08 28 
Laagseizoen  
ma 26/08  -  ma 30/09 23 

 
Kampeerarrangementen 

 

 
Standaard 

 
a.h. water 

Lang weekend Pasen   
vr 19/04 – ma 21/04 75 87 
Lang weekend Hemelvaart   
wo 29/05 – zo 02/06 100 116 
Hemelvaart/Pinksteren   
wo 29/05 – zo 09/06 250 280 
Lang weekend Pinksteren   
vr 07/06 – ma 10/06 75 87 
4 weken Zomervakantie   
za 06/07 – za 03/08 550  
Seizoenplaats  Zie prijslijst 

2019 
Zie prijslijst 

2019 

 
Nachtprijzen a.h. water 

Periode van - tot 

Prijs € per nacht 
(excl. 

bijkomende 
kosten) 

Voorseizoen  
vr 01/04  -  vr 19/04 27 
Hoogseizoen  
vr 19/04  -  ma 26/08 32 
Laagseizoen  
ma 26/08  -  ma 30/09 27 

 

Bijkomende kosten:  

Parklasten (verplicht)                                     € 1,50 p.p.p.n. 
Reserveringskosten (verplicht)  € 7,50 per boeking 
Borg slagboompas € 5,00 
Huisdier (max. 2 per kampeerplaats)* € 5,00 
Extra persoon* € 5,50 p.n. 
Extra bijzettent* € 4,50 p.n. 
Aanhanger/trailer/rubberboot € 4,00 p.n. 
Caravan/tent/camper leegstand  € 10,00 p.n. 
Early check-in € 10,00 per boeking op basis van beschikbaarheid 
Late check-out € 10,00 per boeking op basis van beschikbaarheid 
 
De kampeerarrangementen zijn inclusief reserveringskosten, 1 kampeermiddel, 1 bijzettent (max. 4m2), 1 auto 
bij de kampeerplaats en het gebruik van de slagboom, water, elektra, warm/koud water bij servicegebouw.  
(Een kampeerplaats geldt t/m 4 personen) 
 
Annuleringsverzekering 6% van het factuurbedrag. 
 
*Extra persoon geldt vanaf 5 personen. Bij reservering opgeven. Let op! 
 



Graag heten wij u welkom op ons prachtige Recreatiepark en Jachthaven Rhederlaagse Meren.
Rhederlaagse Meren 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 en Brabant. Sinds 2017 hebben wij een nieuwe locatie in Duitsland,
Vakantiepark Hambachtal in Oberhambach (Rijnland-Palts).

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 Rhederlaagse Meren is uw contactpersoon: Jan Jr. Bergervoet, bereikbaar op  
nummer 0313-632211. E-mail: j.bergervoet@succesparken.nl

Of 1 van onze andere Succesparken:

BONTE VLUCHT Doorn 0343-473232 Ron Kleiboer

DE SCHERPENHOF Terwolde 0571-291731 Ron Kleiboer

DE TIEN HEUGTEN Schoonloo 0592-501220 Hendrik Russchen

DE OSSENBERG Overberg 0343-481354 Jan Artz

BRABANTSE WEELDE Molenschot  Lammert Bergervoet

HET GROTE ZAND Hooghalen 0593-592480 Rob van Driel

HAMBACHTAL Oberhambach 0049-67821010 Lammert Bergervoet

Aanbod nieuwe en bestaande vakantiewoningen
op Recreatiepark en Jachthaven Rhederlaagse Meren

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 Rhederlaag. Maak een afspraak met onze verkoopadviseur Jan Jr. Bergervoet. Jan is op maandag,  
dinsdag, vrijdag en zondag aanwezig op het park. U kunt telefonisch contact opnemen via 0313-632211. 

WELKOM OP RECREATIEPARK  
EN JACHTHAVEN RHEDERLAAGSE MEREN

Graag tot ziens! www.succesholidayparcs.nl

Kijk voor meer 
informatie 

op onze site

succesholidayparcs.nl



PARKREGLEMENT 2019

Beste recreant,
Voor de goede orde zijn er een aantal regels opgesteld voor het verblijf op Recreatiepark en Jachthaven 
Rhederlaagse Meren. 

SLAGBOOM(PASJES) 
In 2010 is er een geheel nieuw slagboomsysteem gekomen, incl. nieuwe slagboompasjes. Deze pasjes 
worden door de medewerkers van de receptie elk jaar opnieuw opgewaardeerd voor een heel jaar/seizoen. 
• Slagboompasjes zijn verkrijgbaar aan de receptie. 
• Voor elk slagboompasje wordt een eenmalige borg van € 50,00 verlangd. 
• Een tweede slagboompas kost: € 100,00 (jaar/beheerplaats) € 50,00 (seizoenplaats 01.04. – 15.10.) Een 

dagpas kost: € 5,00 per dag/eenmalige borg: € 5,00 Van bovenstaande prijzen wordt NIET afgeweken. 
• Bezoekers die niet in het bezit zijn van een dagpasje, dienen te parkeren aan de straatzijde van het park
• Bezoekers die wel in het bezit zijn van een dagpasje, kunnen parkeren op het parkeerterrein aan de 

IJsselkant (bij het 500- veld) of aan de kan van de Rhederlaag.
• Met de slagboompas heeft u toegang tot de camping van 07.00 uur t/m 23.59 uur. U kunt te allen tijde het 

park verlaten. 
• Het is niet toegestaan uw slagboompas uit te lenen of te verkopen aan derden. 
• U bent zelf verantwoordelijk voor uw slagboompas. Bij verlies of schade aan de pas dient u dit te melden 

bij de receptie. De desbetreffende slagboompas wordt dan onmiddellijk geblokkeerd. Voor een nieuwe 
slagboompas betaald u € 50,00 borg. De voorgaande borg bent u dan kwijt. 

• Per huishouden geldt: maximaal 2 slagboompasjes. 
• IJsselkant: i.v.m. de 2 slagbomen hebben alleen personenauto’s doorgang tot de slagbomen. In alle andere 

gevallen (bus/aanhanger.) kunt u tijdens kantooruren de receptiemedewerkers vragen de bomen voor u te 
openen. 

• Het is niet toegestaan met meerdere auto’s tegelijk door de poort te rijden. 
• M.b.t. de slagbomen treft ‘Recreatiepark en Jachthaven Rhederlaagse Meren’ geen enkele 

aansprakelijkheid bij eventuele schade die kan ontstaan aan auto en/of kampeermiddel. 
• Het is te allen tijde verboden voor of direct naast de slagbomen te parkeren, ongeacht de reden. 

PARKEREN
• Bussen en vrachtwagens (besteld/ingehuurd/eigendom van gasten en bewoners) zijn NIET toegestaan op 

het park. Ze dienen te allen tijde geparkeerd te worden aan de straatkant van het park.
• Het parkeren van voertuigen op paden en wegen is ten strengste verboden (brandweervoorschrift). 
• Het parkeren van boten, caravans, campers en trailers op parkeerplaatsen is niet toegestaan. 
• Het parkeren van voertuigen, aanhangers etc. op lege plaatsen is niet toegestaan. 
• Om het verkeer en de drukte op het park in toom te houden, is het de medewerkers van het park het recht 

voorbehouden gasten/bezoekers die met de auto komen, de toegang te ontzeggen. 
• Aan de IJsselkant is een extra parkeerplaats gecreëerd voor bezoekers/bewoners van het park die in het 

bezit zijn van een slagboompas. 
• Per staanplaats zijn max. 2 auto’s geoorloofd. Het parkeren voor de staanplaats is alleen geoorloofd als het 

een parkeerbestemming heeft (er zijn in 2009 meerdere parkeerplaatsen gecreëerd). 



ZICH BEWEGEN OVER HET TERREIN 
• Van 23.59 uur t/m 07.00 uur is het stil op het park. Motorisch verkeer is van 23.59 tot 07.00 uur niet 

toegestaan. Tijdens deze uren zijn de slagbomen gesloten. Met uitzondering voor onze medewerkers. 
• Op het terrein van het park geldt een maximale snelheid van 5 km per uur. 
• Voor bromfietsers/scooters geldt een geheel terreinverbod. Stallen op de centrale parkeerplaats nabij de 

receptie. 
• Bestuurders van voertuigen moeten in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. Het rijden zonder rijbewijs is 

derhalve verboden. Gebeurd dit toch, is men zelf aansprakelijk voor eventuele gevolgen.

GEDRAG OP HET PARK 
• De recreant, zijn gezinsleden en bezoekers zijn gehouden zich correct te gedragen. 
• De recreant is te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van zijn bezoekers. 
• De recreant diens gezinsleden en/of bezoekers zijn verplicht de bepalingen van dit reglement na te 

komen. Bij overtreding kan de toegang tot het park aan de desbetreffende persoon door de beheerder 
worden ontzegd. 

• Het is verboden open vuur aan te leggen en geluidsoverlast te veroorzaken. 
• Het is niet toegestaan met meerdere personen door de slagbomen te rijden middels 1 slagboompas. Dit 

soort acties worden op camera opgenomen. Consequentie is het blokkeren van de slagboompas(jes) 
gedurende het hele jaar. 

• Iedere lawaaioverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden nagelaten. Gelieve onnodig 
manoeuvreren en stationair draaien van de motor voorkomen. 

• Het wassen van voertuigen alsmede het uitvoeren van onderhoudsbeurten of reparaties is op het park 
verboden. 

CAMERABEWAKING 
• Vanaf begin 2010 is het park voorzien van camerabewaking. 

ONDERHOUD VAN EN GEDRAG OP DE PLAATS 
• Zonder toestemming van de directie mogen geen bomen, grote heesters, struiken en/of heggen gerooid of 

verwijderd worden.
• Het snoeien in singels en bomen van het park is zonder toestemming van de directie verboden. 2x per jaar 

mag gesnoeid worden (voor- en naseizoen). Men is verplicht het afval zelf op te ruimen en te verwijderen 
• Het plaatsen van erfafscheidingen, hekken, heggen en dergelijke mag slechts met goedkeuring van de 

directie. Maximale hoogte 1.50 meter, uitgezonderd afscheidingen, hekken, heggen en struiken die aan de 
zijde van een weg of pad geplaatst worden. Deze mogen niet hoger zijn dan 50 centimeter. De beheerder 
kan nadere aanwijzingen geven wat betreft hoogte en onderhoud. 

• Het bespuiten van planten en gewassen met insectenbestrijdingsmiddelen is niet toegestaan.
• Het barbecueën is alleen met passende apparatuur toegestaan. Hierbij moet gegarandeerd worden 

dat noch het gazon noch de bestrating beschadigt wordt. Gelieve erop te letten dat uw buren door 
rookontwikkeling niet op ontoelaatbare wijze worden lastig gevallen. 

• Iedere recreant is gehouden de tuin op zijn recreatieterrein goed te onderhouden. Mochten wij 
constateren dat dit niet gebeurd, kan dit uiteindelijk leiden tot opzegging van de plaats zonder 
terugbetaling van het staangeld. 

• Het chalet/kampeermiddel dient in goede staat van onderhoud gehouden te worden. 
• Het opnemen van meterstanden behoord toe aan de taken van de beheerder. 
• De recreant dient zijn/haar chalet/kampeermiddel zelf winterklaar te maken. 

VOOR VEILIG 
ZWEMPLEZIER ZULLEN 
WE ALLEMAAL MOETEN 

SAMENWERKEN
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VERBLIJF OP DE PLAATS 
• Vanaf 01.01.2009 is iedere bewoner verplicht zijn/haar chalet/kampeermiddel te voorzien van het juiste 

huisnummer. 
• Zonder medeweten/toestemming van de directie/beheerder is het niet geoorloofd de paaltjes voor de 

ingang van de raten te verwijderen. 
• De plaatsing/het aansluiten van bijgebouwen (serre, tuinhuis, schuur) op een parkkavel behoeft de 

schriftelijke goedkeuring van de directie. 
• Vanaf 01.01.1998 bent u verplicht een aardlekschakelaar in uw stacaravan/chalet te plaatsen. 
• Vanaf 01.01.1998 is het verplicht uw stacaravan/chalet volledig te laten controleren op alle 

energievoorzieningen m.b.t. leidingen en verwarming. U dient dit te laten doen door een erkend 
installatiebedrijf. Deze zal uw caravan/chalet voorzien van een veiligheidsvignet. Mocht dit niet het geval 
zijn, blijft uzelf te allen tijden verantwoordelijk. 

• De recreant is verplicht om te gedogen dat in/op of boven de grond van zijn perceel voorzieningen 
voor de distributie van gas, water, elektriciteit en dergelijke worden aangebracht/hersteld/vervangen 
en onderhouden. Deze voorzieningen dienen bevestigd te blijven. Het is de recreant niet toegestaan 
veranderingen aan te brengen. 

• Aansluitingen op riolering, elektra, gas en waterleiding worden allen door personeel van ‘Recreatiepark en 
Jachthaven Rhederlaagse Meren’ verricht. 

• Veranderingen/aanbouw aan uw chalet/caravan zijn alleen toegestaan na een schriftelijke instemming van 
de directie. U kunt uw aanvraag schriftelijk indienen bij de receptie. 

• Schuurtjes dienen aan de voorgeschreven afmetingen te voldoen (dit in verband met voorschriften 
bestemmingsplan). 7,5 m2 max. Na verkrijgen van toestemming directie. 

• Zonder toestemming van de directie is het niet toegestaan aan de buitenzijde van de stacaravan/chalet 
(waaronder begrepen de dak dekking) veranderingen/kleuren aan te brengen. 

• Het is niet toegestaan om kampeermiddelen (toercaravans, campers etc.) te stallen bij uw stacaravan/
chalet. 

• De eigenaar/recreant is zelf verantwoordelijk voor het winterklaar maken van zijn/haar chalet/
kampeermiddel. Dit om bevriezing c.q. schade aan het netwerk van het park te voorkomen. 

HUISDIEREN 
• Huisdieren (honden, max. 2 per chalet) zijn op het park toegestaan mits deze te allen tijde aangelijnd en 

niet op het park zelf worden uitgelaten. 
• Pitbullachtige en andere vechthonden hebben GEEN toegang tot het park. 
• Honden die agressief gedrag vertonen naar anderen (bijten, springen, enz.) zijn verplicht een muilkorf te 

dragen. 
• Alle hondenbezitters zijn verplicht hondenbelasting aan het park af te dragen. 
• Alle katten/poezen die buiten komen dienen geholpen en gechipt te zijn.

METERSTANDEN / ENERGIEFACTUREN 
• De elektrastanden worden ca. om de twee maanden opgenomen door de beheerder of één van onze 

medewerkers Gas wordt geleverd en gefactureerd door Bungalowpark “Horsterland” B.V. 
• Wijzigingen voorbehouden. 



AFVAL 
• Het huisvuil wordt niet opgehaald. U kunt dit kwijt in de daarvoor bestemde containers. 
• Het is NIET toegestaan uw huisvuil voor het hek te storten. 
• Het is NIET toegestaan GROFVUIL en WITGOED te storten bij de containers. U zult uw grofvuil en witgoed 

zelf moeten afvoeren naar een erkende vuilverwerker. 
• Groenafval in de groencontainer deponeren. NIET in plastic zakken en in de huisvuilcontainers.
• Het is ten strengste verboden uw afval achter bij het voetbalveld te storten, dit wordt door de gemeente 

als een milieudelict gezien en hiervan wordt aangifte gedaan. 
• Het is verboden afval op het terrein te gooien. Men dient dit te deponeren in de daarvoor bestemde 

afvalbakken. 
• Mocht u aan bovenstaande niet voldoen, dan zullen wij tegen elke overtreding optreden. Tevens zullen wij 

de gemaakte kosten bij u in rekening brengen met een minimum van €50,-. 
• Wij hebben halverwege 2007 het Molok-systeem geplaatst om een kwaliteitsverbetering op het park te 

realiseren. 

BETALINGEN 
• De jaarrekening dient voor de aangegeven termijnen betaald te zijn. 
• De jaarrekening is opgebouwd uit het staangeld en de bijkomende kosten. 
• Bij een betalingsachterstand van jaarrekeningen en/of energie heeft de exploitant het recht de toevoer 

van energie af te sluiten en de toegang te weigeren tot ‘Recreatiepark en Jachthaven Rhederlaagse 
Meren’. Eventuele schade die hierdoor kan ontstaan is voor rekening van de bewoner/eigenaar van het 
desbetreffende chalet. 

• Eventuele betalingsovereenkomsten die in de voorgaande jaren gemaakt zijn, komen te vervallen. 

PRIJSWIJZIGINGEN 
• De directie behoudt zich het recht voor, eenmaal per jaar het staangeld te verhogen (index). Een 

prijswijziging wordt een maand voor het einde van het kalenderjaar c.q. overeenkomstjaar, bekend 
gemaakt middels de nieuwe factuur. 

• Bij onvoorziene omstandigheden is het de directie toegestaan van vooraf aangekondigde prijsverhogingen 
af te wijken. 

NOODSITUATIE 
• De beheerder is na sluitingstijd van de receptie alleen voor noodgevallen bereikbaar onder tel. Nr.: 0313-

632219. 
• Alarmnummer: 112 

WANGEDRAG 
• Bij wangedrag, diefstal of het niet nakomen van de reglementen, wordt de desbetreffende persoon 

verwijderd van het park en verdere toegang ontzegd. Openstaande betalingen blijven geldig en moeten te 
allen tijde worden betaald. 

• Het gebruik van verdovende middelen op het park is NIET toegestaan. 
• Het opslaan en/of gebruiken van gevaarlijke stoffen/gasflessen/benzine is geheel verboden op het park 

(brandweervoorschrift). 
• Bij overtreding zullen de eventueel hieruit voortkomende schade en kosten op de desbetreffende persoon 

verhaald worden. 
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• Het installeren/hebben van een LPG-installatie (anders dan een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer 
goedgekeurde installatie) op het park is verboden. 

• Olie,-hout,- en straalkachels zijn verboden. Evenals allesbranders. 

NUTSVOORZIENINGEN 
• Voor kook-en verwarmingsdoeleinden mag uitsluitend gebruik worden gemaakt van propaangas dat via 

de gashouder van de exploitatiemaatschappij wordt aangeleverd. Het is derhalve ten strengste verboden 
steenkool, hout en dergelijke te stoken. 

• De eigenaar/recreant van de chalet/caravan zorgt er voor dat de elektriciteit, gas- en waterinstallatie aan 
de voorwaarden van het desbetreffende nutsbedrijf voldoen. De Directie heeft het recht de aanwezige 
elektriciteit, gas- en waterinstallatie op veiligheid en deugdelijkheid te (laten) controleren. 

• Het park levert standaard 10 ampère. Tevens heeft u de keuzemogelijkheid om tegen een jaarlijkse 
betaling 16 ampère te verkrijgen. 

• Elke nieuwe eigenaar/bewoner worden eenmalig toetredingskosten in rekening gebracht. Dit voor de 
gebruikmaking van de infrastructuur en het netwerk van het park. Deze toetredingskosten per plaats zijn 
NIET overdraagbaar aan de nieuwe eigenaar/passant/recreant. 

• De eenmalige toetredingskosten ‘gebruikmaking infrastructuur’ bedragen € 1.250,00. 

AANSPRAKELIJKHEID 
• De directie is niet aansprakelijk te stellen voor schade, diefstal en ongevallen van welke aard dan ook. Wij 

wijzen de parkgasten/bewoners zelf een verzekering hiervoor af te sluiten. 
• Mocht de elektra- en of gastoevoer door een noodgeval/werkzaamheden/overmacht/calamiteiten, niet 

mogelijk zijn, kan ‘Recreatiepark en Jachthaven Rhederlaagse Meren’ hiervoor niet aansprakelijk worden 
gesteld. 

• De directie is aansprakelijk voor storingen. Tenzij overmacht een rol speelt, storingen zijn ontstaan door 
bewoner/derden of uitval tijdens bouwen werkzaamheden. 

SEIZOENPLAATSEN/TOERISTISCH KAMPEREN 
• Recreanten die gebruik maken van een staanplaats op één van onze toeristische velden zijn verplicht hun 

voertuig te parkeren op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen en niet op het veld. 
• Tenten/caravans/campers mogen alleen geplaatst/opgezet worden op de gemarkeerde percelen. 
• Alle voorzieningen, alsmede de groenvoorzieningen dienen zorgvuldig te worden behandeld. 
• Het is niet geoorloofd zonder toestemming van de directie/beheerder de paaltjes voor de ingang van de 

velden te verwijderen. Hierop staat een geldboete. 
• De seizoenplaats wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. Mocht dit niet gewenst zijn, vragen wij u ons 2 

maanden voor aanvang van het nieuwe jaar om een schriftelijke opzegging. Deze kan gestuurd worden 
naar Recreatiepark en Jachthaven Rhederlaagse Meren, t.a.v. receptie, Marsweg 2, 6988 BM Lathum. 

JACHTHAVEN 
• Reserveringen voor een ligplaats dienen bij de receptie gedaan te worden middels een 

reserveringsformulier. 
• De ligplaats (jaar-seizoenplaats) wordt aan het eind van elk jaar stilzwijgend verlengd. Mocht dit niet 

gewenst zijn, vragen wij u ons 2 maanden voor aanvang van het nieuwe jaar om een schriftelijke 
opzegging, t.a.v. receptie, Marsweg 2, 6988 BM Lathum. 
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VERKOOP 
• De heer Jan jr. Bergervoet is de recreatiemakelaar van Recreatiepark en Jachthaven Rhederlaagse Meren. 

Kantoortijden: maandag t/m zondag: 10.00 uur tot 16.00 Tel: 06-15229558 of 0313-632211.
• Een voornemen tot verkoop van het kampeermiddel op het terrein dient schriftelijk te worden gemeld bij 

de heer Bergervoet of bij één van de receptiemedewerkers. 
• Het is NIET toegestaan de verkoop, zonder medeweten van de heer Bergervoet, op welke wijze dan ook, 

kenbaar te maken. 
• Potentiële kopers/geïnteresseerden dienen zich telefonisch of persoonlijk te melden bij de heer 

Bergervoet. 
• De verkopende partij van een jaarplaats verkoopt een kampeermiddel, niet de plek (mits het een 

beheerplaats is). De plek dient netjes te worden opgeleverd. 
• De verkopende partij van een beheerplaats verkoopt zowel de grond als het chalet. 
• Verkoopprovisie: Bij verkoop (jaar-of beheerplaats) is men 10% met een minimum bedrag van €1000,- van 

de indicatieve verkoopprijs verschuldigd aan ‘Recreatiepark en Jachthaven Rhederlaagse Meren’. Hoe de 
verkoop tot stand is gekomen, speelt hierbij geen rol. 

• Staangeld (jaarrekening) is NIET overdraagbaar bij een eventuele verkoop, Mocht de caravan/chalet 
overgedragen worden aan ‘Recreatiepark en Jachthaven Rhederlaagse Meren’, kan men daar geen rechten 
meer aan ontlenen. 

• Opzegging Jaar-of beheerplaats: Bij beëindiging van de overeenkomst als gevolg van de verkoop van het 
chalet/kampeermiddel blijft de recreant het volledige jaargeld voor de overeengekomen tariefperiode 
schuldig, tenzij ontruiming van de plaats voor 1 juli van het lopende contractjaar plaats heeft gevonden, er 
een voor de ondernemer acceptabele vervangende recreant is gevonden en er geen gelijkwaardige plaats 
beschikbaar is op het terrein. In dat geval heeft de recreant recht op restitutie voor het resterende deel 
van de contractperiode. 

VERHUUR 
• Uitsluitend met schriftelijke toestemming van de directie is het de recreant van een chalet/ stacaravan 

toegestaan zijn of haar chalet/stacaravan te verhuren. 
• De recreant c.q. verhuurder is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gedrag van de verhuurder. 
• Bij wangedrag van de (ver)huurder behoudt ‘Recreatiepark en Jachthaven Rhederlaagse Meren zich het 

recht voor de desbetreffende persoon de toegang tot het park te weigeren. 
• Elke huurder is verplicht zich met een geldig legitimatiebewijs te melden en in te schrijven bij de receptie. 
• Inschrijving bij de gemeente Zevenaar staat ‘Recreatiepark en Jachthaven Rhederlaagse Meren’ NIET toe. 
• De huur aan het park bedraagt maandelijks € 50,00. Betalingswijze: overmaken op Rabobank: NL 94 RABO 

0317 505 262 t.n.v. Bungalowpark “Horsterland” B.V. te Terwolde of betalen aan de balie van de receptie.

OPZEGGINGEN
• Alle opzeggingen (jaar/seizoen/havenplaats) dienen schriftelijk bij de receptie ingeleverd te worden, 2 

maanden voorafgaande aan het nieuwe jaar. Mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd. 

RECEPTIE 
• De receptie is het gehele jaar door geopend, 7 dagen in de week. 
• De receptie is tijdens kantoortijden bereikbaar onder tel. Nr. 0313- 632211.



15,-
KORTING

OP EEN KAMPEERPLAATS
IN DE MAANDEN APRIL,

MEI EN JUNI.

10,-
KORTING

OP EEN KAMPEERPLAATS
IN DE MAANDEN JULI,

AUGUSTUS, SEPTEMBER.

De korting is niet geldig bij speciale arrangementen. Voor verhuuraccommodaties is deze korting uitgesloten.
Onze korting kan niet gecombineerd worden met andere (brochure) kortingen of acties en zijn niet van toepassing op reeds

gemaakte boekingen.
Korting is geldig voor verblijven van minimaal een weekend.

Deze kortingsvoucher kan alleen via de balie van het park ingewisseld worden.
Maximaal 1 kortingsvoucher per reservering.

LEVER DEZE VOUCHER IN BIJ DE PARKRECEPTIE EN
ONTVANG TOT 15 EURO KORTING OP UW

RESERVERING VOOR EEN KAMPEERPLAATS NAAR KEUZE


