
         Nieuwvliet, 4 april 2011 
 

Beste leden,  
 
Op basis van het advies van advocatenkantoor Rassers en het unanieme besluit tijdens de 
algemene ledenvergadering van 12 maart jl. inzake het achterstallig onderhoud door de 
Roompot volgt hier, op uw verzoek, de werkwijze/optie met betrekking tot de mogelijkheid 
van het inhouden van een deel van de parklasten.  
Uw C.V.E. opent, conform uw verzoek, een centraal rekeningnummer. Het kan nog een 
weekje duren voor alle benodigde bankformaliteiten zijn voldaan en het 
bankrekeningnummer bekend is. Daarvoor vragen we uw begrip. Intussen hebben diverse 
eigenaren al de rekening 2011 ontvangen van de Roompot. Daarom dit tussentijdse bericht. 
U kunt desgewenst in een apart schrijven aan de Roompot uw motivatie aangeven waarom u 
slechts een deel van de parklasten betaalt en het resterende deel is gestort op een separate 
rekening.  
   
De argumenten: 
Zoals eerder vastgesteld door de algemene ledenvergadering blijft Roompot structureel in 
gebreke bij het kwalitatief goed uitvoeren van het reguliere (groen)onderhoud.  
Ons koopcontract meldt bij erfdienstbaarheden dat, binnen het kader van de parklasten, CAI- 
faciliteiten geleverd worden door zeekraal of haar rechtsopvolgers, in dit geval de 
Pannenschuur/Roompot B.V.. Roompot stelt dat dit alleen het onderhoud van de daarvoor 
bestemde installatie betreft terwijl de leden op basis van deze passage in het contract van 
mening zijn dat hiervoor ook signaal (zenders) geleverd zou(den) moeten worden. Tot op 
heden is dit niet het geval waardoor eigenaren worden geconfronteerd met een dubbele 
rekening: CAI-lasten die zijn verwerkt in de door u geëiste parkbijdrage 2011 en de bijdrage 
aan Delta-kabel. 
 
Indien u de mening van de ledenvergadering deelt, ziet de voorgestelde betaling er als volgt 
uit. Voor uw eigen achtergrond volgt hier de berekening die ten grondslag ligt aan de in te 
houden parklasten: 
 
Parklasten 2011 bedragen conform de factuur €840,47.  
Inhouding in verband met het niet leveren van CAI (12x€16,45=) €197,40  
Inhouding ivm achterstallig onderhoud,  
Parklasten exclusief CAI bedragen conform bovenstaande €840,47- €197,40 = €643,07  
Hiervan moet afvalstoffenheffing, verlichting en onderhoud worden betaald. 
Afvalstoffenheffing bedraagt €281,25 voor een vakantiewoning. Verlichting van het park 
wordt ingeschat op €25,-. De rest zou voor onderhoud moeten zijn. = €336,82  
Hiervan 30% niet betalen tot openstaande punten zijn gerealiseerd = €101,05  
Totaal in te houden bedrag = €197,40+€101,05 = € 298,45 en over te maken op een aparte 
rekening. Rekeningnummer volgt nog.  
Dus over te maken aan Roompot = 840,47-298,45 = € 542,02  
Dit is 64,5% van het totaal.  
 
U kunt in uw schrijven aan de Roompot (adres: Vakantiepark Pannenschuur BV/Roompot 
Service.BV, postbus 12, 4493 ZG  Kamperland) duidelijk maken dat u natuurlijk genegen 
bent de reëel verschuldigde parklasten te honoreren, mits ook Roompot haar verplichtingen 
nu en straks nakomt.   
 
Roompot zal in eerste instantie aanmaningen sturen en verzoeken om tot betaling over te 
gaan.  
In het geval een eigenaar wordt gedaagd verzoeken wij u met de CVE contact op te nemen. 
Ons advocatenkantoor kan dan met u overleggen welke gepaste vervolgstappen zinvol zijn.  
Uiteindelijk is het een beslissing van de individuele eigenaar om de actie te bepalen maar de 



CVE heeft statutair het doel om de eigenaren te ondersteunen.  
 
Het zal duidelijk zijn dat het succes van dit concrete signaal mede wordt bepaald door het 
aantal leden dat de actie schraagt.  
Daarom vragen wij u de unanieme besluitvorming van de recente algemene vergadering te 
honoreren.  
 
Voor alle duidelijkheid: besluit u om moverende redenen om de actie te beëindigen, dan is 
het ten alle tijde mogelijk uw financiële bijdrage -wat op de separate rekening van uw CVE is 
gestort- terug te vragen.  
Komen we met Roompot tot overeenstemming, dan wordt uw bijdrage teruggestort op uw 
rekening. Het resterende bedrag moet u dan svp zelf op de rekening van de roompot storten. 
 
Wij  vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
met vriendelijke groeten,  
 
Namens het bestuur van CVE Le Rivage: 
Erik Bachman 
Voorzitter. 


