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8. Winterstalling en transport
8.1. Winterstalling;

8.1.1. Winterstalling van het onderkomen is een zuiver persoonlijke aangelegenheid van het  

lid. Elke bemiddeling van derden ontheft het lid niet van zijn persoonlijke verplichtingen  

en verantwoordelijkheden.

8.1.2. Niettegenstaande Art 8.1.1 is de vereniging de verplichting aangegaan tot bemiddeling 

voor  opslag  van  onderkomens  en  karren  t.b.v.  de  leden  bij  dhr  B  Swart  aan  de 

Noordvelderweg  4  en  Dhr  P.  Van  Schagen,  Herenweg  2  te  Egmond  Binnen.  De 

stallinglocatie op het verenigingsdeel, wordt door het Bestuur toegewezen. Voor opslag 

op deze terreinen gelden de in artikel (5.1.2) beschreven richtlijnen. De stallinghouder  

kan aanvullende stalling eisen opleggen

8.1.2.1. Oudste rechten hebben voorrang boven nieuwe aanbieders van onderkomens mits  

aan hun verplichtingen voldaan

8.1.2.2. Betaling  van  de  winterstalling   geschiedt  uitsluitend  op  de  rekening  van  de 

penningmeester van de kampeervereniging "Jan van Speyk".

8.1.2.3. De  stallingkosten  moeten  voor  of  op  de  in  dat  jaar  vastgestelde  datum  zijn 

bijgeschreven op de rekening van de penningmeester van de kampeervereniging 

"Jan van Speyk".

8.1.2.4. Indien het  bedrag genoemd onder  artikel  8.1.2.3 niet  voor  of  op de  vastgestelde 

datum is ontvangen, behoudt het bestuur zich het recht voor het desbetreffende 

lid met zijn onderkomen geen toegang tot de betreffende winterstalling.

8.1.3. Het lid is verplicht zijn onderkomen aan het einde van het winterseizoen c.q stalling  

periode te (laten) verwijderen, ook als het lid niet langer gebruik wenst te maken van zijn 

plaats  op  het  strand.  Mocht  het  lid  ondanks  schriftelijk  verzoek  van  het  bestuur  in 

gebreken blijven, dan is het bestuur gerechtigd het onderkomen op kosten van het lid te  

laten verwijderen en af te voeren.

8.1.4. Mocht een lid aan het eind van het winterseizoen niet aan zijn betalingsverplichting 

-inclusief opgelegde boetebetaling- hebben voldaan, dan is het bestuur gerechtigd het 

desbetreffende lid te royeren. De betalingsverplichting blijft echter onverminderd bestaan

8.1.5. De  winterstalling  geschiedt  geheel  voor  eigen  risico  van  het  lid  en  de 

kampeervereniging kan in generlei geval verantwoordelijk gehouden worden voor enige 

schade ontstaan tijdens de opslag.

8.1.6. Op de winterstalling dienen de onderkomens redelijk waterpas en met blokken goed 

ondersteund geplaatst te worden. Losse materialen dienen netjes onder het onderkomen 

te worden opgeslagen.

8.1.7. Indien op de winterstalling locatie geen gasflessen mogen worden opgeslagen dienen 

de  leden  zelf  zorg  te  dragen  voor  opslag.  Het  niet  naleven  van  deze  regel  kan  tot  

uitsluiting van stalling op betreffende locatie tot gevolg hebben.
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8.1.8. Onderkomen,  karren en bijgebouwen gestald op de in Art  8.1.2 genoemde locaties 

dienen voorzien te zijn van de naam van het lid.
8.2. Transport

8.2.1. Het transport van het onderkomen van en naar het strand is een zuiver persoonlijke 

aangelegenheid van het lid. Elke bemiddeling van derden ontheft het lid niet van zijn  

persoonlijke verplichtingen en verantwoordelijkheden.

8.2.2. Voor  transport  van  eigendommen,  materialen  en  onderkomen  van  en  naar  het 

onderkomen op het strand mag men alleen gebruik maken van diegenen die daarvoor de 

vereiste vergunning van de gemeente Bergen  bezitten.


