Alliantie overeenkomst
1. de vereniging: De Nederlandse Caravan Club, hierna te noemen “NCC”, hierbij
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar voorzitter, secretaris en penningmeester,
aangesloten bij de F.I.C.C., gevestigd te Brussel, België;
2. de vereniging: Kip Caravan Club, te noemen “KCC”, hierbij rechtsgeldig
vertegenwoordigd door haar voorzitter, secretaris en penningmeester;
overwegende:
- dat de NCC kampeerterreinen (campings) in Nederland exploiteert waarvan de
bezettingsgraad niet altijd optimaal is;
- dat het bestuur van de onder 2 genoemde vereniging, haar leden graag in staat
stelt, via deze alliantieovereenkomst met de NCC, mede van gemelde terreinen
gebruik kan maken;
- dat de NCC die leden daartoe in staat wil stellen;
zijn overeengekomen als volgt:
1. de leden van de onder 2 genoemde vereniging, ook te noemen “Vereniging”
mogen vanaf 01 januari 2016 gebruik maken van de terreinen van de NCC, een
en ander in overleg met de beheerder van de betreffende terreinen, alsmede
meedoen aan clubactiviteiten, een en ander conform de bepalingen en
voorwaarden zoals hierna gemeld;
2. de leden van de Vereniging (KCC) zijn net als de leden van de NCC onderworpen
aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de NCC, inclusief aan het
Kampeerreglement en het Aanvullend Kampeerreglement;
3. de leden van de Vereniging (KCC) -zowel in groepsverband als individueelbetalen het zogenaamde alliantietarief op dat betreffende terrein;
4. de leden van de Vereniging (KCC) kunnen in overleg met de beheerder van het
betreffende terrein gebruik maken van de terreinfaciliteiten, waaronder de
zogenaamde bijeenkomstruimtes tegen de vastgestelde tarieven en voorwaarden;
5. de leden van de Vereniging (KCC) mogen die kampeermiddelen gebruiken, zoals
omschreven in het NCC Kampeerreglement, met dien verstande dat
kampeerwagens (campers) alleen worden toegelaten op terreinen van de NCC
indien die bestuurd mogen worden met een zogenaamd B(E) en/of C1 rijbewijs;
6. de Vereniging (KCC) heeft geen stemrecht op de ALV van de NCC; wel mag zij
desgewenst de ALV van de NCC bijwonen, waar zij alleen spreekrecht heeft,
indien dat door diegene die de vergadering voorzit wordt toegestaan;
7. deze overeenkomst wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd zonder dat daar een
nieuwe overeenkomst voor moet worden gesloten, met dien verstande dat de
NCC het recht heeft bij geconstateerde onvolkomenheden in de overeenkomst,
deze aan te passen;
8. deze overeenkomst kan schriftelijk door ieder der partijen worden opgezegd met
een opzegtermijn van twee maanden, met dien verstande dat bij grove
overtredingen van genoemde regels, de overeenkomst onmiddellijk door de NCC
opzegbaar is.
De NCC en de Vereniging (KCC) verklaren een en ander voor hun leden
aan te nemen.
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