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Het Reglement is van toepassing op de eigenaren en gebruikers van de bungalows in het 
bungalowpark ‘t Hazeleger aan de Wolfhezerweg 120 te Wolfheze. 
 
Het bungalowpark is uniek gelegen in een bosrijke omgeving, waarbij iedere bungalow de 
beschikking heeft over een eigen bosterrein. Om deze unieke ligging en het bungalowpark als 
eenheid te handhaven verplichten de eigenaren en gebruikers van de bungalows in het park 
zich tot nakoming van de navolgende bepalingen: 
 
 

A. BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN EEN BUNGALOW 
 
Veiligheid 
1. In verband met de bebossing van het bungalowpark moet in en buiten de bungalows 

uiterste zorg voor de brandveiligheid in acht genomen worden. Opslag van goederen, die 
gevaar voor brand kunnen opleveren dan wel bij brand extra gevaren kunnen opleveren 
is verboden, uitgezonderd de opslag van haardhout. 

 
2. Het verbranden van afvalhout/tuinafval op eigen of gemeenschappelijk terrein is niet 

toegestaan, uitgezonderd is verbranding in open haard c.q. vuurkorf. 
 
 
Hinder 
3. De bungalows moeten zo rustig mogelijk worden bewoond of gebruikt. Het veroorzaken 

van geluidshinder moet zoveel mogelijk worden voorkomen. 
 
4. Huisdieren mogen geen hinder aan andere bewoners veroorzaken. Honden dienen buiten 

het eigen terrein aangelijnd te zijn. 
 

5. Auto’s moeten in principe op eigen terrein worden geparkeerd. Parkeren op 
verenigingsterrein is toegestaan op de aangewezen parkeerplaatsen.  

 
6. Incidenteel mogen auto’s in de berm worden geparkeerd, echter alleen op plaatsen waar 

de weg voldoende breed is en zodanig dat:  
- het doorgaande verkeer niet gehinderd wordt en 
- de bermen niet vernield worden 

 
7. Reclame uitingen zijn niet toegestaan, behoudens ingeval van verkoop, verhuur of 

(ver)bouw. Beroeps- en bedrijfs aanduidingen mogen uitsluitend op de eigen bungalow 
worden aangebracht op een bord dat niet groter is dan 50 x 20 cm.  

 
 
 

B. BETREFFENDE DE EIGENDOMMEN VAN DE VERENIGING.  
 

Gezamenlijk gebruik 
1. De eigendommen van de vereniging (zoals de paden en terreinen) mogen door 

bewoners niet voor eigen gebruik worden aangewend. Het verenigingsbestuur is 
bevoegd tot het verlenen van een tijdelijke ontheffing van deze bepaling op nader vast 
te stellen voorwaarden. Ontheffingen worden schriftelijk vastgelegd. 

 
2. Kadasterpalen en andere kadasterkenmerken en perceelafpalingen mogen niet worden 

verwijderd of verplaatst. 
3. Het is verboden op de eigendommen van de vereniging:  

a. bomen en struiken te rooien. 
b. bouwmaterialen, tuinafval e.d. te storten. 



Vereniging 't Hazeleger Huishoudelijk Reglement 

 

 
3/4 

c. obstakels of bouwwerken te plaatsen. 
 
tenzij het verenigingsbestuur hiervoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft 
gegeven. Overtreders van deze bepaling zijn aansprakelijk voor de schade die de 
vereniging lijdt (bijv. voor de kosten die de vereniging moet maken voor nieuwe 
aanplant c.q. het opruimen of reinigen van het betreffende terrein). 
 

4. Voor zover het eigen terrein van een bungalow grenst aan de eigendommen van de 
vereniging (wegen, paden en terreinen), wordt verwacht dat de eigenaar of gebruiker 
van een bungalow de wegen, paden en bermen, waaraan bedoeld terrein grenst ontdoet 
van onkruid en niet geplante zaailingen, dan wel aan het ontdoen daarvan medewerkt. 

 
 

Wegen 
5. Alle bestuurders van rij- en voertuigen dienen zich te houden aan de geldende 

verkeersbepalingen op het park, waaronder het éénrichtingsverkeer en de 
maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Bewoners dienen bezoekers, leveranciers 
e.d. tijdig attent te maken op deze verkeersbepalingen. 

 
6. Op de wegen van de vereniging zijn alleen voertuigen toegelaten met een maximale 

asdruk van 8 ton. Bij beschadiging van de wegen door gebruik door, of in opdracht 
van, een bewoner is deze aansprakelijk jegens de vereniging voor de herstelschade. 

 
7. Beschadiging van bermen als gevolg van bouw- of andere activiteiten van een 

bewoner dienen door deze voor eigen rekening te worden hersteld. Het 
verenigingsbestuur is eveneens gemachtigd tot herstel op kosten van de betreffende 
bewoner. 

 
8. Bij beschadiging van de wegen is de vereniging niet aansprakelijk voor de als gevolg 

daarvan voor derden ontstane schade, tenzij bewezen kan worden dat de vereniging 
het onderhoud van de wegen opzettelijk heeft verwaarloosd. 

 
 
 

C. ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN. 
 

Contributie 
1. De eigenaren van de bungalows zijn verplicht jaarlijks een bijdrage te betalen aan de 

vereniging, ondermeer  als dekking van de kosten van de gezamenlijke voorzieningen 
van het bungalowpark. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld in de jaarlijkse 
ledenvergadering. 
 

2. De jaarlijkse bijdrage moet uiterlijk vier weken na die vaststelling aan de vereniging 
worden voldaan. Voor iedere maand te late betaling is een rente van 1,5% over het te 
betalen bedrag verschuldigd, vermeerderd met administratie- en incassokosten. Een 
gedeelte van een maand wordt hierbij voor een volle maand gerekend. 
 

3. De penningmeester van de vereniging is bevoegd tot inning van de contributie en 
eventuele rente en kosten. Zijn opgaaf aan de nalatige eigenaar geldt als volkomen 
bewijs van het verschuldigde.  

4. Wanneer het lidmaatschap van de vereniging in de loop van een verenigingsjaar, eindigt 
(ongeacht de reden), blijft het gewezen lid jegens de vereniging gehouden tot nakoming 
van alle verplichtingen, tenzij het bestuur anderszins besluit. 
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Waarborgsom 
5. Iedere eigenaar van een bungalow is een waarborgsom aan de vereniging verschuldigd. 

Deze waarborgsom kan niet worden teruggevorderd van de vereniging. Bij de verkoop 
van een bungalow is de verkoper verplicht de waarborgsom met de koper te verrekenen. 
Door de verkoop en eigendomsoverdracht van de bungalow wordt de koper geacht 
eigenaar te zijn geworden van de waarborgsom. 

 
6. De verkoper van een bungalow is verplicht terstond na de verkoop en 

eigendomsoverdracht daarvan mededeling te doen aan het bestuur van de vereniging 
onder opgave van naam en adres van de nieuwe eigenaar. De penningmeester is hierop 
bevoegd tot overboeking van de waarborgsom op naam van de nieuwe eigenaar. 

 
7. Wanneer een nieuwe eigenaar zich bij de vereniging meldt onder aantoning van zijn 

eigendomsrecht is de penningmeester eveneens bevoegd tot overboeking van de 
waarborgsom op naam van de nieuwe eigenaar. 

 
 

Toepasselijkheid en nakoming 
8. Alle gebruikers van de bungalows zijn verplicht de bepalingen van dit reglement na te 

komen. Ingeval van verhuur of andere ingebruikgeving van een bungalow is de eigenaar 
daarvan verplicht de bepalingen uit sectie A en B aan de huurders en gebruikers op te 
leggen als onderdeel van de overeenkomst tot verhuur of ingebruikgeving. 

 
9. De eigenaar van een bungalow is verantwoordelijk voor de nakoming van dit reglement 

door de huurder of gebruiker en is verplicht tot betaling van de schade wegens niet 
nakoming of overtreding daarvan. 

 
10. De verkoper van een bungalow is verplicht aan de notaris,die belast is met de regeling 

van de verkoop en eigendoms-overdracht, mededeling te doen van de inhoud van dit 
reglement. 

 
11. De verkoper is verplicht aan de nieuwe eigenaar een exemplaar van dit reglement te 

overhandigen. 
 
 

 
 
 
Dit reglement is door de leden vastgesteld en aangenomen in de Algemene ledenvergadering 
van 8 april 2011. 


