
SEIZOENKAMPEREN 2023 
Wat leuk dat je interesse hebt in een seizoenplaats! Je gegevens staan bij ons op de geïnteresseerdenlijst 
2023 en om deze reden geven wij je graag alle informatie die je nodig hebt. Lees het even goed door, ook 

omdat het anders zal zijn dan andere jaren. 

PROCEDURE 
 

Je doet automatisch mee aan de voorloting.  
Wil je niet mee doen en zie je hiervan af, dan 

ontvangen we uiterlijk  

zondag 8 januari 2023 

per mail je afmelding. 
 

Heb jij je niet afgemeld? Dan ga je mee in de online 
voorloting op dinsdag 10 januari 2023. Er zullen 
ongeveer 5 vrije plaatsen zijn en dus 10 mensen 
voorgeloot worden. Wanneer jij bent voorgeloot, 

ontvang je een email met daarin de plaatsen die het 
betreft en bijbehorende informatie over de verdere 
procedure. Vanaf dat moment heb je dus 50% kans  
op het bemachtigen van een plaats  voor enkel het 

seizoen 2023. 
 

Zodra de voorloting is afgerond zullen we degene 
die niet zijn voorgeloot uiteraard ook informeren.  

VOORWAARDEN 
 

Om zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn en latere 
teleurstelling te voorkomen, raden we je aan de  
voorwaarden alvast door te nemen. Dit zijn de: 

HISWA RECRON-voorwaarden seizoenkamperen, 
 Aanvullende voorwaarden seizoenkamperen 2023 

en de huisregels. 

SEIZOENKAMPEREN 2023 

ORIËNTEREN 
 

Wanneer je bent voorgeloot, ontvang je verdere 
informatie over de oriëntatie.   

KORT SAMENGEVAT: 
 

 Alleen bij geen interesse stuur je dit per email 
naar: 

seizoenkamperen@campingdelakens.nl.  
Dit doe je uiterlijk zondag 8 januari 2023.  

 

 Zorg dat je op dinsdag 10 januari 2023 je 
email in de gaten houdt, om zo te weten of je 

wel of niet mee zal gaan in de verdere 
procedure. 

  

PRIJZEN 
 

Op Camping de Lakens hebben we verschillende  
categorieën plaatsen. Wat hierbij meespeelt is de 

grootte van de plaats, de ligging, de geboden  
privacy en bijvoorbeeld de afstand naar het sanitair  

gebouw. De prijzen in 2023 variëren tussen de  
€ 324500* en de € 3861,00*.   

*Dit is inclusief de forfaitaire toeristenbelasting. Door een 
gemeentelijk besluit kan dit nog wijzigen. 

 
In 2023 loopt het seizoen van vrijdag 24 maart  

tot zondag 29 oktober.  
 

De betalingstermijnen zijn als volgt: 
Vóór 22 januari 2023 50% van het restantbedrag. 

Vóór 15 februari 2023 restantbedrag. 

BELANGRIJK OM MEE TE STARTEN 

 
Dit jaar is het anders dan je mogelijk van ons 

gewend bent. De vrijgekomen seizoenplaatsen 
zullen alleen voor het seizoen 2023 zijn. Normaal 

proberen wij seizoengasten weer uit te nodigen 
voor een volgend seizoen, dit zal nu dus anders zijn. 

Wij kunnen je voor één seizoen (2023) een 
seizoenplaats aanbieden en een bijbehorende 

seizoen overeenkomst, daarna zal er geen 
automatische uitnodiging volgen voor seizoen 2024 

omdat wij de plaatsen dan nodig hebben. 
 

Uiteraard blijf je altijd welkom om toeristisch te 
kamperen (maximaal drie weken) of te logeren in 

één van onze toffe accommodaties. 

https://www.campingdelakens.nl/l/library/download/urn:uuid:94c876ef-50eb-43c0-9c8e-57c165fc2ee7/de+recron-voorwaarden+voor+seizoenplaatsen.pdf
https://www.campingdelakens.nl/l/library/download/urn:uuid:af4ef2e6-b04d-477f-b823-4148b090535f/aanvullende+voorwaarden+seizoenplaats+camping+de+lakens+2023.pdf
https://www.campingdelakens.nl/l/library/download/urn:uuid:81c6e969-6ccc-4cf2-adb3-3899d50eba38/huisregels+camping+de+lakens+2023.pdf

