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CAMPINGTALK AAN ZEE
BEZOEK EN LOGEES

BIJBAAN GEZOCHT

Wanneer je bezoek ontvangt met een auto is door
ons niet te garanderen dat zij bij ons een
parkeerplaats krijgen. Helaas hebben wij als de
camping (bijna) vol zit, onvoldoende
parkeerplekken om alle bezoekers van iedereen te
ontvangen. Het vooraf reserveren of kopen van een
bezoekerskaart is daarom ook niet mogelijk.

Ken jij iemand in je omgeving die het leuk lijkt om
voor de Technische dienst te werken op Camping de
Lakens, 15+ is, leergierig en die het leuk vindt om
met gasten om te gaan? We zijn voor seizoen-2021
en aankomend seizoen, voor in het weekend en
tijdens vakantieperioden, op zoek naar enthousiaste
hulpkrachten. Op ‘de Lakens’ is geen dag hetzelfde
en kunnen de werkzaamheden variëren. Onze
gezamenlijke missie is vooral het netjes en schoon
houden van de camping. Kijk voor meer informatie
op www.werkenbijdekennemerduincampings.nl.
Enthousiast geworden? Stuur gelijk een mailtje
naar t.michielsen@campingdelakens.nl.
Hopelijk tot snel!

Ontvang je meerdere gasten op je plek voor
bijvoorbeeld een verjaardag? Geef dit van tevoren
aan bij de receptie. Dit mag per email naar:
seizoenkamperen@campingdelakens.nl. Uiteraard
gaan wij ervan uit dat jouw bezoekers en/of logees
geen overlast veroorzaken en de huisregels in acht
worden genomen.
Bij overlast kan de receptie 24/7 gebeld worden op:
023-541 15 70.

WINTERSTALLING

Heb jij interesse in een plek in onze winterstalling
en
hier nog niet eerder gebruik van gemaakt? Laat
Daarbij is het voorlopig ook nog belangrijk de Corona
ons dit weten per email:
maatregelen in acht te nemen en dus ook het houden van
winterstalling@campingdelakens.nl. Wij hebben
de 1,5 m afstand met mensen buiten je eigen
huishouden.
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar maar zullen
jouw gegevens dan noteren op de wachtlijst. Rond
half september weten wij of wij je een plekje kunnen
aanbieden. De kosten hiervoor bedragen € 309,00
ONDERVERHUUR
en is inclusief het verrijden van de caravan naar de
stalling toe elders op het terrein (niet overdekt) en
Heb jij onderverhuur, meld deze dan van tevoren
weer terug naar de kampeerplaats toe.
aan. Dit doen je via:
www.mijncampingdelakens.nl—mijn
onderverhuur. Wanneer wij onderverhuur
constateren die niet van te voren is aangemeld
SEIZOENPLAATS 2022
hangen hier consequenties aan. Dit is na te lezen in
de aanvullende voorwaarden seizoenkamperen
2021. Heb jij de onderverhuur afgekocht, let er dan
Rond eind september 2021 zal je de uitnodiging
ook op dat wij weten wie er wanneer verblijft. Ook
ontvangen voor het seizoen 2022.
dit moet van te voren via
www.mijncampingdelakens.nl geregeld worden.
Constateren wij onderverhuur bij afkoop, die vooraf Tot slot: heb jij je extra wellness voucher nog niet
opgehaald? Op vertoon van legitimatiebewijs kan de
niet online is aangemeld, dan hangen hier ook
hoofdboeker deze bij ons afhalen.
consequenties aan, zoals benoemd in de

SURFANA 2021
Het Surfana festival zal vanwege de huidige
richtlijnen vanuit de overheid niet doorgaan.

Nieuw bij de Wellnessbus! ENERGY
HEALING
Met een energetische healing lossen
energieblokkades in jouw energetisch veld op,
waardoor energie weer vrij kan stromen. Kijk voor
meer informatie op de website.

