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RECREAD-fotoshoots: al 18 deelnemende 

kampeerbedrijven! 

 

 

Maar liefst 18 aangesloten bedrijven gingen in op het 

aanbod van RECREAD om aan voordeelprijs een fotoshoot 

te organiseren op de aangesloten bedrijven. Via het 

aanbod wil RECREAD investeren in de hernieuwing van 

haar promotioneel fotomateriaal voor gebruik in 

toekomstige promotionele acties en op de website 

www.camping.be. 

 

Deelnemende RECREAD-bedrijven betalen 90 euro (excl. 

btw) en ontvangen alle genomen foto's op hun bedrijf met 

een minimum van 30 foto's. 

 

Heeft u als RECREAD-lid nog niet ingetekend voor een 

fotoshoot op uw bedrijf? Doet u ook mee? Laat het ons dan 

heel snel weten! 

 

U kunt het aanmeldingsformulier opvragen bij Els 

Dierendonck, verantwoordelijke Administratie via e-mail 

els.dierendonck@recread.be. 

 

 
Omzendbrief FOD Economie onrechtmatige bedingen 

 

 

Naar aanleiding van de recente omzendbrief van FOD 

Economie over onrechtmatige bedingen bij de verkoop van 

tweedehandscaravans heeft RECREAD in de afgelopen 

 

 

 

Nuttige links  

Camping.be  

Recread vzw  

Unizo  

Horeca Vlaanderen  

campings-in-vlaanderen  
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periode een aantal vragen tot advies gekregen van 

aangesloten bedrijven. 

 

Feit blijft dat - ondanks alle rechtmatige voorschriften en 

overeenkomsten - nog steeds tal van consumenten hun 

stacaravan proberen door te verkopen - aan niet-

marktconforme prijzen - zonder enige voorafgaande 

kennisgave of enig overleg met de uitbater over het 

eventuele behoud van de standplaats voor de beoogde 

koper. 

 

Op de eerstvolgende bestuursvergadering zal het 

RECREAD-bestuur zich beraden over verdere instrumenten 

om de rechten en het imago van de kampeeruitbaters 

beter te vrijwaren. 

 

Leden die hieromtrent suggesties hebben, kunnen contact 

opnemen met Dirk Metsu, algemeen secretaris, via 

0497/57.78.73 of dirk.metsu@recread.be. 

 

 
Nieuwe editie campingkaart "Kamperen-in-

Vlaanderen" 

 

 

De nieuwste editie van de campingkaart van Kamperen-in-

Vlaanderen is uit! De vouwkaart kreeg een nieuwe lay-out 

en biedt een overzicht van de kampeerterreinen met 

toeristische capaciteit die aangesloten zijn bij RECREAD, 

Kempen Campings en Kompas Campings(Pasar). De kaart 

zal verspreid worden op een aantal kampeer- en 

vakantiebeurzen in Nederland en België in 2017 en 2018. 

Momenteel wordt bekeken of de kaart eventueel via 

andere kanalen kan verspreid worden in de komende 

periode. 

 

Een deel van de oplage is gereserveerd voor de distributie 

op de aangesloten vermelde terreinen. Uiteraard is het de 

bedoeling dat de vouwkaart ook actief door de 

kampeerondernemers verspreid wordt bij hun toeristische 

kampeergasten. 

 

RECREAD, Kempen Campings en Pasar zijn momenteel 

bezig met de distributie aan de terreinen die vermeld 

worden op de kaart. Normaliter moet dit afgerond zijn 

tegen 15 juli. 

 

 
Verlenging termijn deelname individueel 

adviestraject 'Vitaliteit' 

 

 

In de maand mei kregen de leden-deelnemers aan het 

Vitaliteitsonderzoek een persoonlijk schrijven over de 

voorwaarden van het individueel vervolgtraject inzake 

bedrijfsadvies. Belangstellende ondernemers konden 
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vervolgens hun interesse voor dit individuele adviestraject 

via een aanmeldingsformulier rechtstreeks laten weten aan 

ons adviesbureau ZKA tegen 1 juni 2017. 

 

Op vraag van enkele leden en in samenspraak met ZKA 

werd de bedenktermijn om zich hiervoor in te schrijven 

verlengd tot 15 september 2017. Aangesloten bedrijven 

die eerder deelnamen aan het Vitaliteitsonderzoek en zich 

alsnog willen aanmelden voor het individuele adviestraject 

kunnen hun deelname tegen 15 september a.s. melden 

aan ZKA via het aanmeldingsformulier dat zij eerder per e-

mail kregen. In het formulier kunt u ook aangeven over 

welke aspecten van uw bedrijfsvoering u meer bepaald een 

specifiek advies wenst. 

 

Bent u ons eerder schrijven over het vervolgtraject en het 

aanmeldingsformulier kwijt? Neem dan even contact met 

RECREAD via Els Dierendonck, verantwoordelijke 

Administratie, els.dierendonck@recread.be. 

 

Na uw rechtstreekse aanmelding bij ZKA zal het 

adviesbureau uw gegevens uit het Vitaliteitsonderzoek 

nader verwerken en vervolgens op basis daarvan een 

concreet bedrijfsadvies formuleren. Hiermee krijgt u als 

ondernemer een eerste richting voor uw verdere 

bedrijfsontwikkeling op basis van het Vitaliteitsonderzoek. 

Let wel, het gaat niet om het opstellen van een 

"masterplan", maar om een stevig onderbouwd en bondig 

advies over de mogelijke toekomstige ontwikkeling van uw 

recreatiebedrijf. 

 

Meer informatie? RECREAD vzw, Dirk Metsu, algemeen 

secretaris, 0497/57 78 73. 
 

 

email: els.dierendonck@recread.be  

Telefoon: 02/ 213 40 10  

web: http://www.recread.be  
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