
 
 
Om in ons park een eenheid te creëren met een uitstraling naar onze wensen, hanteren we enkele 
voorwaarden, die ervoor zorgen dat het een net geheel wordt. Vooral Rust en Ruimte is hier op zijn 
plaats. 
Maar ook persoonlijke benadering en gastvrijheid staan bij ons hoog in het vaandel. 

 
 
Toelatingsnormen 
 
Wij hebben 2 chaletbouwers\leveranciers geselecteerd waar u uw chalet of stacaravan kunt en 
mag aankopen. Deze leveranciers zijn: Maat Chalets uit Sliedrecht en Chalet Totaal uit Gilze.. 
Uw aankoop moet nieuw zijn en aan de volgende normen voldoen: 

 Uw chalet of stacaravan mag een vloeroppervlakte bevatten van maximaal 70 m2. Dit 
kan zowel een enkele, dubbele of L-vorm zijn.     

 Het dak moet een puntdak zijn uitgevoerd met dakpannen in de kleur zwart\antraciet of 
terracotta\rood. 

 De buitenkant van uw chalet\stacaravan moet bestaan uit 1 of meerdere van de volgende 
kleuren: ecru, zandkleur, terracotta\rood en zwart/antraciet. 

 Aanbouwsels zijn niet toegestaan. 

 Blokhutten\tuinhuisjes zijn alleen via de directie te verkrijgen en te plaatsen. Hier volgt de 
maximale maatvoering voor van 3 m2 vloeropp.  Blokhutten\tuinhuisjes mogen alleen 
bestaan uit hout, geschilderd in dezelfde kleur als het chalet, of uit hetzelfde materiaal 
en kleur waaruit het chalet is opgebouwd. 

 De afbakening\afscheiding aan zij- en achterkant mag enkel bestaan uit groen. Dus geen 
hout. De afscheiding aan de zijkanten mag maximaal 1.60 m hoog zijn. De voorkant mag 
bestaan uit 1 van de volgende opties: *een zwart gaashekwerk begroeid met 
klimop\klimplanten, bloeiend of niet, met een toegangspoortje van hout of ijzer, 
*volledig bestaand uit beplanting met een poortje van hout of ijzer, * een smeedijzeren 
hekwerk uitgevoerd in de kleur zwart. De afbakening aan de voorkant mag maximaal 
90cm hoog zijn. Eventueel kunt u uw straatwerk en tuinaanleg op uw kavel laten 
verzorgen door de directie, evenals uw tuinonderhoud. 

 Elke verandering of toevoeging aan uw chalet met toebehoren of kavel, dient u 
schriftelijk aan te vragen bij de directie. Alleen in overleg en met schriftelijke 
toestemming van de directie kunt u veranderingen uitvoeren. 

 U heeft een contract getekend, hierbij heeft u de Recron-voorwaarden en de Huisregels 
van Stacaravanpark ‘De Meysberg’ ontvangen. Deze dient u strikt na te leven. 

 De kavels zijn uitsluitend huurkavels. Hieraan zit een jaarlijkse huur verbonden, welke 
afhankelijk is van de grootte van de plaats, en opgebouwd is uit een basistarief voor 150 
m2, met daarbij een m2-prijs voor elke extra m2. Het is niet toegestaan uw 
chalet\stacaravan door te verhuren aan derden zonder toestemming van de directie. 

 

  


