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Welkom op Aagtdorperduinen…
Aagtdorperduinen is een chaletpark gelegen bij de
duinen tussen de prachtige kunstenaarsdorpen
Bergen en Schoorl. De duinen zijn hier het hoogst
en breedst van Nederland en u treft hier alles aan
op het gebied van ontspanning: strand, zee en
een uniek duin- en poldergebied waar u heerlijk
kunt wandelen en fietsen. Bovendien bieden de
dorpskernen van Bergen en Schoorl u een grote
keus aan winkels, musea, restaurants en gezellige
terrasjes.
Reistijd van Zaanstad 30 minuten en vanaf
Amsterdam circa 45 minuten.
De uitgangspunten van Aagtdorperduinen zijn
het genieten van rust en natuur. Daarom zijn
er geen voorzieningen zoals zwembad, winkel,
kantine, etc. Verder is verhuur op ons park niet
toegestaan.
Regelmatig hebben wij een beperkt aantal
recreatiewoningen op eigen grond te koop. Deze
zijn aangesloten op water, riolering, elektra, gas,
telefoon, internet en kabeltelevisie.
De kavels variëren in grootte van 100 m2 tot
circa 250 m2. Alle informatie over het huidige
aanbod te koop staande recreatieverblijven kunt
u vinden op onze website:
www.aagtdorperduinen.nl
Het park is onder bepaalde voorwaarden het
gehele jaar toegankelijk. Permanente bewoning is
niet toegestaan.
Voor verdere informatie en het maken van een
afspraak kunt u bellen met de heer of mevrouw
van Egmond. Telefoon: 072-5091743. Of een
e-mail sturen aan info@aagtdorperduinen.nl
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Geachte recreant,
Als bestuur van de vereniging van eigenaren en
huurders Aagtdorperduinen (VEHA) willen wij u
graag informatie geven over onze vereniging.
Met huurders bedoelen wij de van oudsher nog
aanwezige huurders van jaarplaatsen.
De vereniging is opgericht om de belangen van alle
leden te behartigen en de kwaliteit van het park
zo hoog mogelijk te houden. Het bestuur komt
een aantal keren per jaar samen met de eigenaar
en de beheerders van het park om actuele en
toekomstige zaken te bespreken; bijvoorbeeld
algemene voorzieningen, onderhoud van het
park, actiepunten voor de gemeente en eventuele
individuele kwesties van bewoners.
De leden worden vervolgens hier in het voorjaar
over geïnformeerd tijdens de ledenvergadering
en dat is ook de mogelijkheid om wensen en
aandachtspunten met elkaar te bespreken.
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Als vereniging kunnen wij zorgen dat wij als
meerderheid tevreden zijn over de dagelijkse gang
van zaken in ons mooie park!
Ons bestuur werkt geheel op vrijwillige basis
en de jaarlijkse bijdrage van €15 wordt gebruikt
voor papier, portokosten en de ruimte voor de
jaarvergadering. Het restant staat gereserveerd
voor onverwachte uitgaven in de toekomst.
Voor alle eigenaren en huurders is lidmaatschap
van de VEHA verplicht zodat wij in staat zijn om
bovengenoemde primaire doelen te behalen.
Mocht u vragen hebben dan kunt u deze altijd per
post of email aan ons stellen.
Met vriendelijke groet,
Bestuur VEHA Aagtdorperduinen
Email: veha.aagtdorperduinen@gmail.com

Inleiding:
Leeswijzer
De opgestelde huisregels zijn een aanvulling op
de Algemene Akte en Beheerovereenkomst en
zijn bindend voor alle eigenaren en huurders op
Aagtdorperduinen.

- 	

- 	
1. Begrippen
- 	 Eigenaren en huurders, hierna te noemen:
recreanten. Met huurders bedoelen wij de
van oudsher nog aanwezige huurders van
jaarplaatsen, niet toeristische verhuur, dat is
niet toegestaan op het park.
- 	 Stacaravans, mobiele bungalows, chalets,
hierna te noemen: recreatieverblijf.
- 	 Aagtdorperduinen, hierna ook te noemen:
beheerder (treedt op namens de directie).
2. Algemeen
- 	 Voor een goede gang van zaken op
Aagtdorperduinen zijn huisregels opgesteld.
Uitgangspunt van Aagtdorperduinen is het
creëren van een prettige verblijfsomgeving,
waarin rust en natuur centraal staan, alsmede
respect voor elkaars privacy.

- 	

A
B
C
D
E

Deze huisregels zijn bindend voor alle
recreanten van Aagtdorperduinen en
vanzelfsprekend gelden deze huisregels ook
voor gasten en bezoekers.
De beheerder is op maandag en woensdag
van 10.00 tot 12.00 op kantoor aanwezig.
Wilt u de beheerder op een ander tijdstip
spreken, dan kunt u een afspraak maken: tel.
072 - 509 1743. Buiten genoemde tijden en
op zon- en feestdagen is de beheerder niet
bereikbaar, noodgevallen uitgezonderd.
De volgende categorieën huisregels
zijn op het park van kracht:
Recreatieverblijf
Kavel (inclusief voorzieningen)
Tuin
Verkeer, parkeren en slagbomen
Diversen
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EEN BETERE WERELD
BEGiNT OP JE BORD

Uit onderzoek van Questionmark onder supermarkten blijkt dat Ekoplaza vooroploopt in de
bijdrage aan verduurzaming. Duurzame landbouw is nog niet de norm in de onderzochte
supermarkten en doorgaans krijg jij als klant zelf de verantwoordelijkheid om
niet-duurzame producten te laten liggen. Dat willen wij niet. Daarom vormen we
een positieve uitzondering met ons biologisch assortiment!

Je bio-boodschappen thuis bezorgd?
Shop dan online via ekoplaza.nl
Ekoplaza Heiloo
Stationsplein 28
Heiloo

Ekoplaza Alkmaar
Hofplein 3
Alkmaar

Ekoplaza Schoorl
Heereweg 13
Schoorl

Ekoplaza Heerhugowaard
Middenwaard 116
Heerhugowaard

In het gezellige plaatsje Groet aan de rand van
Hollands mooiste duingebied, op slechts 20 minuten loopafstand
van zee en strand, met uitzicht op het polderlandschap ligt
”De Bokkesprong”, een familie restaurant,
met de gezelligste en grootste open haard van de regio,
in een authentieke stolpboerderij.

Heereweg 337 • 1873 GC Groet/Bergen
Telefoon: 072 - 5091254
info@bokkesprong.nl

Huisregels:
A. Recreatieverblijf
1. Vermijden van overlast
- Algemeen: het is niet toegestaan om, op welke
manier dan ook, overlast te veroorzaken.
- Het is niet toegestaan om radio’s,
televisies, muziekinstrumenten of andere
geluidsveroorzakers zodanig te gebruiken dat er
overlast wordt bezorgd aan andere recreanten.
Gebruik van deze geluiddragers buiten het
recreatieverblijf is niet toegestaan.
- Tussen 22.00 en 08.00 uur geldt de
nachtrustperiode; dus zo min mogelijk geluid
maken. Bij aankomst later dan 22.00 uur geen
spullen op karren vervoeren. Uitladen op het
parkeerterrein.
- In het hoogseizoen (schoolvakantieperiode:
de maanden juli en augustus) en op zondagen
is het niet toegestaan om werkzaamheden te
verrichten die met hinderlijk lawaai gepaard
gaan, zoals timmeren, schuren, boren, etc.
Voorbeeld: kleine reparaties uitvoeren en gras
maaien kan wel; het chalet schuren kan uiteraard
niet. Tip: overleggen met de buren alvorens te
klussen helpt altijd!
2. Bezoekers
Uw bezoek is bij ons van harte welkom. U bent
echter te allen tijde verantwoordelijk voor het
gedrag van uw bezoekers. Wilt u hen op de
huisregels wijzen en vertellen dat ook zij deze
regels in acht moeten nemen? Doen zij dit niet
of bezorgen zij anderen overlast, dan behouden
directie en beheerder zich het recht voor hen de
toegang tot het park te ontzeggen.
3. Het aan derden ter beschikking stellen
van het recreatieverblijf
Verhuur van het recreatieverblijf is ten allen tijde
verboden. Wel is het -bij uitzondering- toegestaan
het recreatieverblijf tijdelijk ter beschikking te
stellen aan naaste familie en eventuele aanhang.
Tijdelijk betekent maximaal acht (8) weken per
jaar voor alle gebruikers tezamen.
De beheerder dient vooraf op de hoogte te
worden gebracht, d.m.v. opgave van namen en
adressen, alsmede de datum van aankomst en
vertrek van de tijdelijke gebruikers. Als hiermee
in strijd wordt gehandeld, zal de beheerder
genoodzaakt zijn de tijdelijke gebruikers de
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toegang tot het park te ontzeggen of hen te
verwijderen. De verantwoordelijkheid in deze ligt
volledig bij de recreant.
Regels m.b.t. het ter beschikking stellen van uw
recreatieverblijf aan derden:
- de recreant is verplicht de gebruiker zelf wegwijs
te maken op het park en in het recreatieverblijf
(dit is geen taak van de beheerder!).
- de recreant is te allen tijde verantwoordelijk en
aansprakelijk voor het gedrag van de gebruikers
en verplicht om, bij wangedrag en nalatigheid
van de gebruiker, er zorg voor te dragen dat de
gebruiker onmiddellijk het park verlaat.
- de huisregels gelden volledig voor gebruikers.
- gebruikers mogen geen huisdieren meenemen
naar het park.
- gebruikers mogen geen post of andere zaken
laten bezorgen op het park.
- Het recreatieverblijf mag niet door meer mensen
gebruikt worden dan het aantal aanwezige
slaapplaatsen. Het plaatsen van tenten of
andere
onderkomens in de tuin is verboden.

5. Permanente bewoning
Permanente bewoning van recreatiewoningen
is niet toegestaan binnen de gemeente Bergen
en dus ook niet op Aagtdorperduinen. Wel is het
park gedurende het gehele jaar geopend, echter
conform de regelgeving van de gemeente Bergen.
Deze zegt o.a.: “De mogelijkheid om 365 dagen
per jaar te recreëren wil niet zeggen dat er ook
365 dagen per jaar verbleven mag worden op het
recreatieadres. Door aan te geven dat 365 dagen
per jaar gerecreëerd mag worden, wordt nu
juist bedoeld dat er over het jaar genomen geen
perioden zijn waarbij de mogelijkheid tot recreatie
wordt beperkt”.

8. Vervanging van recreatieverblijven
Voor vervanging of vernieuwing van
recreatieverblijven is altijd voorafgaand overleg
met en toestemming van de beheerder nodig
(o.a. vanwege afmetingen en juiste plaatsing).
Daarbij zal worden toegezien op de kwaliteit
van het nieuwe recreatieverblijf. In principe
wordt gestreefd naar recreatieverblijven van
betrouwbare leveranciers, die ervaring hebben
met het plaatsen van recreatieverblijven op het
park. Het plaatsen van nieuwe recreatieverblijven
geschiedt onder volledige verantwoordelijkheid
van de recreant en conform de eisen van het
bestemmingsplan.

6. Plaatsen van schotels, antennes, etc.
op het chalet of de caravan
Het is niet toegestaan om antenneapparatuur
en/of schotels t.b.v. televisie- of radio-ontvangst
zichtbaar te plaatsen. Het is ook niet toegestaan
om andere ontsierende apparaten of installaties
op of aan recreatieverblijven te plaatsen.

9. Afmetingen recreatieverblijven en
bergingen (schuurtjes)
Volgens het bestemmingsplan van de Gemeente
Bergen; zie de laatste pagina van dit boekje:
“Voorschriften van maten recreatieverblijven en
bergingen”.

7. Kabeltelevisie/internet
Het recreatieverblijf is aangesloten op
kabeltelevisie van Ziggo, tevens is het
recreatieverblijf aangesloten op internet/wifi. Hier
zijn abonnementskosten aan verbonden.

10. Het is niet toegestaan om vuurwerk af te
steken op of rondom het gehele park, dus
ook niet op de parkeerterreinen, speelveld,
etc.
11. G
 ebruik van drones op het park is
niet toegestaan.
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B. Kavel (inclusief voorzieningen)
1. Verzorging van de kavel
De recreant wordt geacht zijn recreatieverblijf en
standplaats (en omgeving) in goede en verzorgde
staat te houden, op een wijze die past bij het
recreatieve karakter van het park.
Hang was zo onopvallend mogelijk op (waslijnen
uit het zicht) en bij voorkeur niet in de weekends.
2. Toegankelijkheid kavel
De recreant dient zich er rekenschap van
te geven dat er in zijn grond een aantal
gemeenschappelijke voorzieningen aanwezig zijn,
waar de beheerder te allen tijde bij moet kunnen
i.v.m. onderhoud- en herstelwerkzaamheden.
Daarom dienen kavel / tuinen e.d. toegankelijk te
zijn en blijven.
3. Afval
Op de milieustraten aan de Gerbrandtslaan en
Mollaan staat een aantal afvalcontainers. Het is
de bedoeling zoveel mogelijk gescheiden afval
aan te leveren en de container voor restafval
zo min mogelijk te gebruiken. Omdat wordt
getracht zoveel mogelijk afval gescheiden aan te
leveren wordt gesproken van milieustraten. De
verschillende containers in de milieustraten zijn
geschikt voor het volgende afval:
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• Papiercontainer
Alle soorten papier en karton (zo klein mogelijk
aanleveren).
• Glascontainer
Alle soorten glazen flessen; geen stenen
kruikjes.
• Plastic container
Plastic/folies om producten, plastic tasjes/
zakken, flessen frisdrank/water.
•	Puincontainer
Schoon puin, zoals stenen en beton. (alleen aan
de Gerbrandtslaan aanwezig)
• Organisch-afval container
Groente, fruit en klein tuinafval.
•	Takkencontainer
Grof tuinafval, takken en stronken.
•	Restafval container
Alles wat normaal in een vuilniszak gaat.
U bent zelf verantwoordelijk voor het afvoeren
van grof huishoudelijk afval, zoals bankstellen,
koelkasten, fietsen, schuttingen, etc. en klein
gevaarlijk afval zoals verfblikken (chemisch).
Dit soort afval zult u zelf moeten afvoeren
in de gemeente waar u woonachtig bent (of
bij de gemeentelijke stortplaats in Bergen/
Schoorl en het is dan ook niet toegestaan
dit afval op de milieustraten te deponeren.

In de gemeente waar u woont betaalt u
daarvoor reinigingsrechten. Let u erop dat u de
milieustraten netjes en ordelijk houdt. Het is niet
de bedoeling dat de beheerder de milieustraten
moet opruimen.
Attentie: het van huis meenemen van vuilnis en
bij de milieustraten achterlaten is absoluut niet
toegestaan! Geen vet, verband, luiers, etc. door
het toilet spoelen! Hierdoor kan namelijk een
verstopping van het riool ontstaan. Kosten van
ontstoppingsmaatregelen zullen worden verhaald
op de veroorzaker van de verstopping!
4. Vlaggenmasten, sauna, etc.
Het plaatsen van vlaggenmasten, zendmasten,
trampolines, whirlpools, sauna’s, en alle soorten
zwembaden is niet toegestaan.
5. Brandveiligheid (inclusief barbecue)
Iedere eigenaar is verplicht om zijn
recreatieverblijf te verzekeren tegen brand en
de gevolgen daarvan (belangrijk: dit geldt ook
voor opruimingskosten, asbestverwijdering e.d.),
tegen stormschade, calamiteiten, etc. Zorg voor
goede blusapparatuur in uw recreatieverblijf.
Brandblusapparaten zijn ook op het terrein
aanwezig. Bij brand direct de beheerder
waarschuwen. Om brandgevaar te voorkomen

is het verboden open vuur aan te leggen.
Vuurkorven zijn verboden!
Houdt bij barbecues rekening met de
windrichting, zodat uw buren geen hinder
ondervinden. In sommige gevallen (bijv. extreme
weersgesteldheid) kan de beheerder het
barbecueën verbieden. Barbecueën rechtstreeks
op de grond is niet toegestaan. Barbecueën mag
alleen op gas, elektra, houtskool of briketten.
Zorg altijd voor een emmer water, blusdeken
of een brandblusapparaat naast de barbecue.
Het gebruik van houtkachels, kolenkachels,
pelletkachels en oliekachels is niet toegestaan.
6. Huisdieren
Huisdieren zijn op ons park slechts beperkt
toegestaan: één huisdier (hond of kat) per
standplaats/kavel. Huisdieren van bezoekers zijn
niet toegestaan. Uw hond en/of kat dient te zijn
ingeënt tegen hondsdolheid c.q. kattenziekte en
mag niet vrij rondlopen buiten uw standplaats
(dus altijd aangelijnd buiten de kavel).
Het uitlaten van honden dient buiten het terrein
plaats te vinden. Als er onverhoopt toch eens een
“ongelukje” gebeurt, dan dient u dit als eigenaar
van het dier terstond zelf op te ruimen.
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BELEEF DE MARINE
OP ÉN ONDER ZEE

MARINEMUSEUM.NL

Hallo
vakantieganger!
Maak er een heerlijke zomer van met Jumbo
heerlijke seizoensproducten. Hoe u uw vakantie ook viert, bij Jumbo in Schoorl bent u aan het juiste adres voor ál
uw vakantieboodschappen. Neem bijvoorbeeld heerlijk mals vlees voor op de barbecue, waterijsjes voor de kids,
vers fruit en zelfs zonnebrand. Zo slaagt u in één keer voor ál uw boodschappen en heeft u meerr tijd om te
genieten. En heeft u speciale wensen of vragen? Ook dan staan wij voor u klaar. Fijne vakantie!

Openingstijden
Maandag
Dinsdag
Woensdag

08.00 - 20.00 uur
08.00 - 20.00 uur
08.00 - 20.00 uur

Donderdag

08.00 - 20.00 uur

Vrijdag

08.00 - 20.00 uur

Zaterdag

08.00 - 20.00 uur

Zondag

08.00 - 20.00 uur

Gratis vers afgebakken stokbrood
Deze waardebon is inwisselbaar bij onderstaande
Jumbo supermarkt(en).
Deze actie is geldig t/m 4 juli t/m 12 september 2022
bij besteding vanaf € 20,- aan boodschappen.
Kijk voor de spelregels op Jumbo.com
Jumbo, Schoorl,

Duntep Mobiele Bungalows BV.
Wethouder Wassebaliestraat 10
NL-7951 SN Staphorst
Telefoon: 0522 44 13 72
E-mail: info@duntep.nl
Website: www.duntep.nl

SANITAIR
DAKBEDEKKING
ZONNEPANELEN
ELEKTRA
WATERLEIDING
BOILERS
GAS
VERWARMING
ZINK
ZONNECOLLECTOREN
ONDERHOUD
RENOVATIE
NIEUWBOUW
VERBOUW

VAKMENSEN
WAAR JE
OP KAN
BOUWEN
INSTALLATIEBEDRIJF
STAM & STAM SCHOORL B.V.

Tel.: 072-509 12 14

Loodgieters, elektriciens,
verwarming- en dakspecialisten

www.stamenstam.nl
info@stamenstam.nl

7. Gas-, water- en electriciteitsvoorziening
Elk recreatieverblijf is verplicht aangesloten op
het propaangasnet van het park. Het gebruik
van gasflessen is derhalve verboden. Het is
niet toegestaan brandgevaarlijke kachels e.d. te
gebruiken. Ruimteverwarmingtoestellen dienen te
zijn beveiligd tegen uitstroming van onverbrand
gas. De beheerder is bevoegd ter zake controles
uit te voeren. De recreant zorgt ervoor, dat de
gas-, water- en elektriciteitsvoorzieningen in
zijn recreatieverblijf voldoen aan de door de
overheid of het nutsbedrijf gestelde eisen en
dient dit regelmatig te laten keuren/controleren.
Werkzaamheden aan de installaties mogen
slechts door erkende installateurs worden
verricht. De beheerder heeft het recht om de
deugdelijkheid en veiligheid van deze installaties
te controleren of dit door externe deskundigen
(erkend installatiebedrijf) te laten doen. Storingen
van of problemen met de eigen (technische)
installaties dient u zelf op te lossen. Indien
u dit niet lukt, kunt u contact opnemen met
de leverancier van uw apparatuur, de lokale
installateur of andere dienstverlener. Het is niet
de bedoeling dat de beheerder voor storingen
aan uw eigen installaties benaderd wordt.
Bij storingen aan de algemene installaties,
gelieve de beheerder te waarschuwen.
Legionella
In alle waterputten zijn per recreatieverblijf
terugslagkleppen geplaatst, dit voorkomt zoveel
mogelijk dat eventueel besmet water (legionella)
uit de recreatieverblijven terug kan lopen in de
hoofdleiding in geval van lekkage bij buren of
elders.
Attentie! Het gevaar van een legionellabesmetting is altijd aanwezig indien u gedurende
een warme periode enige tijd niet in uw
recreatieverblijf bent geweest en u damp zou
inademen van water dat in leidingen in uw
recreatieverblijf (of bijvoorbeeld tuinslang) heeft
gestaan. Dus indien enige tijd de waterleiding
niet is gebruikt: eerst goed en veilig door
laten stromen. U bent zelf verantwoordelijk
voor de controle op legionella in en op uw
recreatieverblijf.
Voorkoming van bevriezing van waterleidingen,
etc.
U dient zelf de hoofdkraan van uw
recreatieverblijf in de winterperiode dicht te
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draaien en uw leiding(en) af te tappen ter
voorkoming van bevriezing. Voor deze actie en de
eventuele gevolgen bent u zelf verantwoordelijk.
Het afsluiten/open draaien van de hoofdkranen
van het park (in de daarvoor bestemde putten)
is niet toegestaan. De bevoegdheid voor deze
putten ligt bij de beheerder. Denkt u bij een
vorstperiode aan uw geiser (ook aftappen) en
apparaten waar nog water in kan staan.
In geval van een elektriciteitstoring in Schoorl
moet u eventueel uw CV (laten) controleren.
8. Airco’s
Installaties voor airconditioning (airco)
kunnen nogal overlast veroorzaken voor de
omwonenden. Er wordt aanbevolen géén airco te
plaatsen. Ingeval van overweging van aanschaf
altijd eerst overleggen met de beheerder. Dit in
verband met plaatsing van de buitenunit (t.o.v.
buren) en het voorzien van de buitenunit van een
geluidsarme kap/kast.
9. Aan- en bijbouwsels (zie ook huisregel A.9.)
De plaatsing van aan- en bijbouwsels is niet
toegestaan. Er mag alleen een tuinhuisje
worden geplaatst conform de eisen in het
bestemmingsplan van de gemeente Bergen.
Nadere informatie over de toegestane maten is
bij de beheerder verkrijgbaar.

C. Tuin
1. Algemeen
Het is van groot belang dat deze voorschriften
door alle betrokkenen in acht worden genomen.
Dit voorkomt onderlinge irritaties, alsmede
moeilijkheden met de gemeente Bergen en
omwonenden.
2.Beplantingen, erfafscheidingen en terrassen
in en aan de tuin
De recreanten zijn verantwoordelijk voor het
onderhoud van hun tuin en de daaraan grenzende
groenstrook (zie ook punt 3). De beheerder is
verantwoordelijk voor de overige terreinen en
groenstroken, zoals speelveld, parkeerterreinen
en dergelijke. Teneinde dit onderhoud conform
de voorschriften van de gemeente Bergen uit
te voeren volgt hierna een overzicht waarin
staat hoe de betreffende beplanting kan worden
gesnoeid en wanneer. Tevens zijn de verplichte
maten van hagen, schuttingen en groenstroken
vermeld.

In de eigen tuin:
Hagen
Maximum hoogte 2 meter.
Snoeien kan het hele jaar.
Coniferenhagen Maximum hoogte 2 meter.
Snoeien niet in de winter.
Struiken
Snoeien in herfst en winter;
maar niet bij vorst.
Bomen
Snoeien in herfst en winter;
maar niet bij vorst.
Schuttingen	Maximum hoogte 2 meter.
Schuttingen mogen doorlopen
tot 1 meter van de weg,
geleidelijk aflopend naar een
maximale hoogte van 50 cm.
Afscheidingen algemeen Bij het eind van de
kavel aan de weg geleidelijk laten aflopen naar
een maximale hoogte van 50 cm.
Beplantingen en hekken aan de straatkant
moeten minimaal twee meter uit het hart van
de weg staan. Hierbij geldt dat het plaatsen van
schuttingen aan de voorzijde van de tuin niet
is toegestaan. Het planten van bamboe is niet
toegestaan i.v.m. uitlopers in bijvoorbeeld andere
tuinen en doorboring van het asfalt of bestrating
op de wegen van het park.
Snoeiafval zo klein mogelijk maken. Bij grote
hoeveelheden snoeiafval contact opnemen met
de beheerder, niet zomaar deponeren op het
parkeerterrein. Voor bomen, dikker dan 12 cm,

moet een kapvergunning worden aangevraagd
bij de gemeente Bergen. Indien de erfafscheiding
(hekken, hagen, etc.) en/of beplanting van een
recreatieverblijf te dicht op de paden staat, heeft
de beheerder het recht om zonder overleg e.e.a.
eigenhandig te snoeien of te verwijderen.
Bij de aanleg van terrassen dient de recreant
rekening te houden met de verplichting
om te draineren vanwege de verminderde
waterdoorlating van terrassen. Dus niet teveel
terras of bestrating aanleggen in verhouding tot
de grootte van de kavel. Ook hier geldt: pleeg
eerst overleg met de beheerder voordat u aan de
slag gaat.
3. Groenstroken (afbakening van het park)
De voorschriften van de gemeente Bergen
vermelden dat groenstroken om het park hoog
en dicht beplant moeten zijn en het is daarom
niet toegestaan beplanting in de groenstrook
te verwijderen. Ingevolge het gemeentelijke
bestemmingsplan hebben de groenstroken
een minimale breedte. Hieraan mag op geen
enkele wijze worden getornd, op straffe van
intrekking van de vergunning. Het snoeien van
bomen en struiken in de groenstroken is zonder
voorafgaande toestemming van de beheerder
dan ook niet toegestaan. Voor informatie over
de groenstroken en/of de grenzen en afmetingen
daarvan kunt u zich tot de beheerder wenden.
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D. Verkeer, parkeren, slagbomen

E. Diversen

1. Verkeer
Het is niet toegestaan met auto’s, motoren en/
of bromfietsen naar de standplaats te rijden. Ook
niet om te laden of te lossen: hiervoor zijn karren
beschikbaar, welke bij de ingang van het park of
parkeerterrein staan. Dit verbod geldt uiteraard niet
voor ambulance en/of brandweer in het geval van
calamiteiten. Ambulance en/of brandweer moeten
altijd vrije doorgang hebben! De wegsleepregeling
is in voorkomende gevallen van toepassing. Rijdt u
vooral rustig (ook na de drempels in de weg), dit in
verband met o.a. spelende of fietsende kinderen.

1. Gevonden voorwerpen
Bij het kantoor van de beheerder afgeven. De
beheerder bezorgt zo mogelijk het voorwerp
terug bij de eigenaar.

2. Parkeren
Het park beschikt over eigen parkeerterreinen
voor de recreanten. Per standplaats is er ruimte
voor 1 personenauto. Bezoekers mogen hier
alleen parkeren als er voldoende parkeerplaatsen
beschikbaar blijven voor de recreanten.
Het stallen van aanhangwagens, toercaravans,
campers, boten en het opslaan van goederen of
stoffen etc. is niet toegestaan.
3. Slagbomen
Om de toegang tot de parkeerterreinen te
beperken tot de recreanten (en diensten t.b.v. de
milieustraten, etc.) zijn de ingangen voorzien van
een slagboom. Deze kunnen geopend worden door
een “druppel-sleutel” (met eigen code). De lezer
staat op een zuil enkele meters voor de slagboom.
Deze druppels zijn te koop bij de beheerder.
Indien de slagboom regelmatig lopend moet
worden gepasseerd kan een afstandsbediening
worden aangeschaft. Vanaf het parkeerterrein
uitrijden gaat automatisch (lus in het asfalt). Het
speelterrein is vanaf de Gerbrandtslaan afgesloten
door een hek waarvan de beheerder de sleutel
heeft. Achter de slagboom op het parkeerterrein
van de Gerbrandtslaan is een loopbrug naar het
speelterrein, zodat de bewoners via deze brug van
en naar het speelterrein kunnen komen.
Let op! Het neerkomen van de slagbomen kan
gevaarlijk zijn voor iemand die er onder staat. Laat
kinderen niet spelen met en ook niet in de buurt
van de slagboom! Het is absoluut verboden om
handmatig de slagboom omhoog te duwen!
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2. Aansprakelijkheid
De beheerder is niet aansprakelijk voor diefstal,
ongevallen of schade aan eigendommen
van derden, behoudens de wettelijke
aansprakelijkheid. De recreant dient zelf voor een
goede verzekering dienaangaande te zorgen.
De recreant is aansprakelijk voor schade die is
veroorzaakt door hemzelf, zijn gezinsleden of de
bezoekers van zijn recreatieverblijf.
3. Klachten
Ofschoon directie en beheerder hun uiterste
best doen om uw verblijf op ons park zo plezierig
mogelijk te laten verlopen, kunnen er toch
klachten ontstaan. Meldt ze zo spoedig mogelijk
bij de beheerder en er zal worden geprobeerd
deze klachten zo goed mogelijk te verhelpen.
4. Betaling nota’s
De jaarnota’s voor huur en parkkosten worden
aan het begin van het jaar gefactureerd en
dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn
voldaan. Dit geldt ook voor alle andere nota’s van
Aagtdorperduinen, zoals elektriciteit, gas, etc..

5. Handel drijven
Het te koop aanbieden van diensten en/of
goederen in welke vorm dan ook vanuit uw
recreatieverblijf of elders op het terrein, is niet
toegestaan.
6. Opzegging huurovereenkomst vaste
jaarplaatsen
Voor recreant en beheerder geldt een
opzegtermijn van drie maanden voor afloop van
de lopende periode. Bij tussentijdse opzegging
door de recreant is deze toch de volledige
huurprijs voor de overeengekomen periode
(jaarcontract) verschuldigd.
7. Opzegging wegens wanprestatie
De beheerder heeft het recht de
huurovereenkomst met de huurder c.q. de
beheersovereenkomst met de eigenaren met
onmiddellijke ingang op te zeggen indien de
recreant, zijn gezinsleden of bezoekers de
verplichtingen als bedoeld in deze huisregels
niet naleven en wel in zodanige mate dat naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
van de beheerder verwacht kan worden dat
deze de overeenkomst nog langer voortzet.
Dit recht van opzegging geldt na sommatie en
met inachtneming van een redelijke termijn,
ook bij niet tijdige betaling van de nota’s. Er
wordt namelijk verwacht van de recreanten
dat zij zich naar behoren gedragen zoals in het
maatschappelijk verkeer gebruikelijk is, met
inachtneming van de regels van fatsoen en goede
normen en waarden.

8. Kettingbeding bij overdracht kavel
De recreant is verplicht om bij de overdracht van
de kavel de nieuwe koper vooraf op de hoogte
te stellen van deze huisregels en hem er op te
wijzen dat de huisregels en andere notariële
bedingen onlosmakelijk verbonden zijn met de
koop. Tevens dient de verkoper een mogelijke
verkoop van tevoren te melden bij directie en
beheerder alsmede de koper voor te stellen. Het
eventueel plaatsen van makelaarsborden dient in
overleg te gaan met de beheerder.
9. Geschillencommissie.
Deze bestaat uit de Beheerder, de Directie
en het Bestuur van de Vereniging van
Eigenaars en Huurders Aagtdorperduinen. De
Geschillencommissie kan optreden bij (herhaalde)
overtredingen van de huisregels en bij problemen
tussen recreanten onderling of tussen recreanten
en beheerder. De Geschillencommissie is bevoegd
sancties toe te passen en op de uitvoering ervan
toe te zien.
10. Onvoorziene omstandigheden
In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien,
beslissen beheerder en directie.
N.B. Indien u vragen heeft voor de directie, kunt
u altijd contact opnemen met de heer Gerrit
Paarlberg via de beheerder
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W. van der steen Electro

Ontwerp, aanleg en
onderhoud van tuinen
Maikel Ruiter
info@matsblomhovenier.nl
Tel. 06 - 27 54 53 01
www.matsblomhovenier.nl

• Beeld en Geluid
• Huishoudelijke apparatuur
• Telecom
• Multimedia
• Inbouwapparatuur
• Inkt cartridges
• Wassen en Drogen
• Alle soorten Lampen
• Koelen en Vriezen
• Pasfoto’s
Breelaan 29 - Bergen - Tel. 072-5812204
www.electrovandersteen.nl
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Beukende golven, gestrande schepen en uitrukkende reddingboten.
Het Reddingmuseum in Den Helder is dé plek waar je van alles te weten kunt
komen over het Nederlandse reddingwezen. Ervaar hoe het is om redder te
zijn, maak een vaartocht met een historische reddingboot, trotseer windkracht
10 in de windtunnel en laat je meeslepen in de spannende verhalen over
redders en reddingsacties. Een museum voor jong en oud!

Beleef de wereld van heldhaftige redders!
Nog te zien in het museum! De spannende tentoonstelling Gezonken
Reddingen, waar de verhalen van 7 gezonken schepen centraal staan.
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For a
perfect day
at the beach!
072 509 1165

strandpaviljoenhargen.nl

Voorschriften maten
recreatieverblijf en bergingen
Het recreatieverblijf en/of berging mogen alleen conform het
bestemmingsplan van de Gemeente Bergen worden geplaatst
én met toestemming van de beheerder en directie
Aanvullende bepalingen
Het is noodzakelijk om bij vervanging van
recreatieverblijf en berging dit van te voren af
te stemmen met de beheerder en de directie.
Dit, zodat de regels van het bestemmingsplan,
de parkregels en de regels m.b.t. kwaliteit en
correcte plaatsing door betrouwbare leveranciers,
worden gevolgd.
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Daarnaast behoud Aagtdorperduinen zich ten
allen tijde het recht voor om de plaatsing van
recreatieverblijven, stacaravans, bergingen en
tuinhuisjes niet toe te staan indien deze niet
passen bij het karakter of de stijl van het park.
Januari 2022

Belangrijke adressen
en nummers bij
calamiteiten
KANTOOR AAGTDORPERDUINEN:
072-5091743
OPENINGSTIJDEN:
ma. & wo. 10.00 tot 12.00 uur, en op afspraak.
			
ALARMNUMMER		
112
POLITIE			
0900-8844
BRANDWEER		
072-5644444
AMBULANCE		 072-5644444
HUISARTSEN:
Huisartsenpost, spoedeisende hulp
buiten kantoortijden
072-5180618
Hertog Aalbrechtweg 5a - Alkmaar
Dhr. E.J. Hartendorp		
De Sanderij 3 - Schoorl

072-5091438

C.D. Spencer		
Heereweg 17a - Schoorl

072-5091288

TANDARTS
Tandartspraktijk Schoorl
de Sanderij 1 Schoorl

072-5092566

ZIEKENHUIS:
Noordwest Ziekenhuisgroep
Wilhelminalaan 12 - Alkmaar

072-5484444

LOODGIETER en ELECTRICIEN:
Stam & Stam - Schoorl
072-5091214
Aagtdorperduinen Holding B.V.
Gerbrandtslaan 31, 1871 AP Schoorl
Tel.: 072-5091743
K.v.k. nummer: 34089017
BTW nummer: NL 8037.85.215.B.01
Rabobank: NL 98 RABO 0308 186 206
Abn Amro: NL 72 ABNA 0589 224 697
info@aagtdorperduinen.nl
www.aagtdorperduinen.nl

GASTANK:
Bij calamiteiten, bel beheerder 072-5091743
of Benegas 		
0341-723350
AED:
bij kantoor Gerbrandtslaan en bij
postvakken Mollaan.
BRANDBLUSSERS:
Op de parken Gerbrandtslaan
en Mollaan op verschillende plaatsen.
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Prachtig gelegen,
rustig en authentiek

Aagtdorperduinen

