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VERENIGING VAN  

EIGENAARS    “DE BUNGALOWPARK 
 “DE EGELSHOEK 1” 
  

Graaf Floris V weg 32 3739 NB HOLLANDSCHE RADING 

 
REGLEMENT CAMERA TOEZICHT 

 
BEGRIPSBEPALINGEN 

 

 Het bungalowpark de Egelshoek: het recreatieterrein aan de graaf Floris V weg 32, 3739 NB te 
Hollandsche Rading 

 De Vereniging van eigenaars van bungalowpark “de Egelshoek 1”: eigenaar van een gedeelte 
van het bungalowpark de Egelshoek, hierna te noemen VvE 

 Splitsingsakte: akte verleden 12 juni 1980 ten overstaan van Anthonie de Gier notaris ter standplaats 
Utrecht en betrekking hebbende op de splitsing van de eigendom van het bungalowpark, gelegen te 
Hollandsche Rading, gemeente De Bilt aan en nabij  de Graaf Floris V weg,  kadastraal bekend 
gemeente Maartensdijk Sectie K nr. 1043, groot 3 ha 44 a en 20 ca. 

 Het VvE-terrein:  het terrein waar de VvE eigenaar van is, zoals beschreven in de splitsingsakte 
van de VvE  

 De Egelshoek BV.:  eigenaar van een gedeelte van het bungalowpark de Egelshoek, hierna te 
noemen BV.  

 Het BV-terrein: terrein niet behorend tot het VvE-terrein, t.w. E2/E3 en het voorterrein 

 De slagboom: toegangsafsluiting die eigendom van de VvE is en die op het BV-terrein staat 
 

Artikel 1 

 invoering van camera's 

 

Lid 1 
Indien daartoe gegronde redenen bestaan, kan de ALV van de VvE besluiten om camera's te (laten) 
plaatsen en in werking te stellen in, op of bij het terrein behorend aan de Vereniging van eigenaars “de 
Egelshoek 1”.  
Een gegronde reden is in ieder geval de controle op het juiste gebruik van de voorzieningen van het 
bungalowpark de Egelshoek. 
 
Lid 2 
Vooraf aan dit besluit zal er overleg gepleegd worden met de BV. Wanneer de BV camera’s op het BV-
terrein wil plaatsen, verplicht zij zich om eveneens vooraf hierover overleg met de VvE te plegen.  
 
Lid 3 
Voor het gebruik van camera’s is geen melding aan of toestemming van het College Bescherming 
Persoonsgegevens vereist mits, 
1. de camera’s duidelijk zichtbaar worden opgesteld en wanneer die bedoeld zijn voor de beveiliging 

van personen, gebouwen, terreinen, zaken en productieprocessen. 
2. de camera niet gericht is op de openbare weg met de bedoeling beelden van de openbare weg vast 

te leggen. 
3. het cameratoezicht met een bord of sticker kenbaar is gemaakt. 
 
Lid 4 
Is er op enig moment de melding-/toestemmingsplicht van toepassing, dan zullen de camera's niet eerder 
worden gebruikt dan nadat de melding heeft plaatsgevonden dan wel toestemming is verkregen. 
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Lid 5 
Per geplaatste camera wordt  beschreven met welk doel de camera is geplaatst, voor welk periode hij 
wordt gebruikt, gedurende welke tijdstippen camerabeelden worden gemaakt en gedurende welke periode 
camerabeelden worden bewaard. 
 

Artikel 2 
het gebruik van camera’s 

 
Lid 1 
De camera's bedoeld in artikel 1 zullen uitsluitend beelden maken van ruimten en personen 
voor zover dat nodig is gezien de reden van gebruik van de camera's. De camera’s zullen niet gericht 
staan op kavels en bungalows. 

 

Lid 2 
Camerabeelden worden opgeslagen op een digitale schijf dan wel (video )banden en niet langer bewaard 

dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of verwerkt.  
 
Lid 3 
De beelden met een camera als bedoeld in artikel 1 worden gemaakt zullen maximaal de wettelijke 
toegestane termijn worden bewaard. Valt er in deze bewaarperiode één of meer niet-werkdagen, dan 
wordt de bewaartermijn verlengd met dit aantal niet-werkdagen. Deze verlenging geldt ook voor de vrije 
dagen van de persoon/personen die bevoegd is/zijn tot het bekijken van de camerabeelden. 
 
Lid 4 
Het bepaalde in de vorige zinnen is niet van toepassing indien (het vermoeden bestaat dat) 
er beelden zijn gemaakt die kunnen dienen als bewijsmateriaal. 

 
Lid 5 
De bevoegdheid tot het bekijken van de beelden zowel tijdens de opname als achteraf wordt in overleg 
tussen de VvE en de BV vastgesteld. De bevoegdheid ligt in het verlengde van de (bestuurs)taken van de 
betreffende persoon. 
 
Lid 6 
De persoon/personen die bevoegd is/zijn tot het bekijken van de camerabeelden dienen zorgvuldig 
met de beelden om te gaan en zijn niet bevoegd om deze voor andere doeleinden te 
gebruiken dan waarvoor ze zijn gemaakt.  

 

Lid 7 
Camerabeelden mogen niet aan derden worden verstrekt, tenzij verstrekking voortvloeit uit 
de reden van gebruik van de camera's. Beelden waarop strafbare feiten waar te nemen zijn 
mogen in ieder geval aan de politie worden verstrekt. 
 
Lid 8 
Bij een geconstateerde overtreding heeft de overtreder het recht de camerabeelden te bekijken, met dien 
verstande dat het slechts die beelden zijn waarop de overtreder is te zien 
 

Artikel 3 
wijziging reglement cameratoezicht 

 
Het Reglement Cameratoezicht kan worden aangevuld of gewijzigd door de ALV met een meerderheid van 
het aantal uitgebrachte stemmen. 
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Bijlage. 
 

Overzicht van de camera’s 

plaats Zicht op Gebruik 

Gevel Receptie slagboom Openen van slagboom 

Paal t.o. vuilcontainer vuilcontainer Voorkoming illegaal vuil storten 

Paal t.o. Smiley westerpad Controle snelheid 

   

Plaats opname apparatuur Kantoor directeur BV 

 

Personen die beelden mogen bekijken 

Marco Comes Directeur  “de Egelshoek BV” 

 

 

 

  


