
WELKOM 

WELKOMSTMAP  
 

Op de receptie hebben wij een welkomstmap voor u 
klaar staan vanaf vrijdag 29 maart  2019.  

In deze map vindt u:  
- Informatieflyer inclusief plattegrond en 

calamiteitenflyer. 
- Vouchers (2) voor behandeling wellnessbus . 

- Vouchers (2)voor een yoga- of sportles. 
- Alle informatie met betrekking tot het gebruik van 

de Sauna in de Wastobbe. 
- Informatie over premium wifi, met daarbij een 

gratis ticket voor één week (te gebruiken tussen 29 maart en 
29 april 2019). 

- Waardebon SPAR verrassing. 
- Rooster & contactgegevens van de Wellnessbus.  

- Geprinte versie van de toegangskaart, en eventueel 
een extra kaart wanneer u deze heeft aangevraagd.  
Uiteraard kunt u deze bij aankomst ook nog kopen. 

SEIZOEN 2019 

 

 

WELKOM 

Jihoe, het aftellen is begonnen! 

Hierbij ontvangt u de welkomstbrief met alle informatie die u nodig heeft 

om het seizoen zo goed mogelijk te starten!  

Veel leesplezier! 

HUISREGELS EN AANVULLENDE  

VOORWAARDEN SEIZOENPLAATSEN  
 

Uiteraard gaan wij ervan uit dat u al goed kennis 
heeft genomen van de huisregels, Recron 

voorwaarden en aanvullende voorwaarden 
seizoenplaatsen voordat u akkoord ging met de 
seizoenovereenkomst. Dat is dan al weer even 

geleden, en om niet voor verrassingen komen te 
staan, adviseren we u ze  

alsnog even door te nemen, zodat u alle informatie 
weer paraat heeft. Zeker wanneer het gaat over het 
opbouwen en de inrichting van de seizoenplaats. 
Heeft u vragen of twijfel? Bel of mail ons gerust.  

ONDERHOUD KAMPEERMIDDEL  
 

Voor zowel u als uw medekampeerders is het prettig 
als de camping en alle kampeermiddelen er netjes 

en goed onderhouden bij staan. Daarom controleren 
we hierop. Waar nodig zullen we u vriendelijk 

vragen om uw kampeermiddel en/of kampeerplaats 
in orde te brengen of de vereiste 
onderhoudswerkzaamheden of 

schoonmaakwerkzaamheden te (laten) verrichten. 

ONDERLINGE AFSTAND KAMPEERMIDDELEN 

Om de (brand)veiligheid te waarborgen dient elke 
seizoenkampeerder 1,5 meter uit de scheidingslijn 

van de kampeerplek te blijven. Op last van de 
brandweer dient de minimumafstand tussen de 

kampeermiddelen namelijk 3 meter te zijn. In de 
tussenruimte mag wel een bijzettent geplaatst 

worden (mits dat opgegeven is bij de receptie) maar 
beslist geen auto. Dit om overslaan van een 

mogelijke brand te voorkomen. Voor uw eigen 
(brand)veiligheid adviseren wij u in ieder geval een 
brandblusser (jaarlijks gekeurd), een rookmelder, 
een koolmonoxidemelder en een schop voor het 

blussen met zand voor handen te hebben in of bij uw 
kampeermiddel.  

HULP BIJ OPBOUWEN 
 

Heeft u hulptroepen die u komen assisteren 
tijdens het opbouwen? Zij kunnen tijdens het 

openingsweekend een doorrijpas ophalen bij de 
receptie. 

 
Heeft u een handje nodig vanuit ons om de 

caravan net even goed te draaien op de plek? 
Schroom niet en geef dit aan bij de receptie. Wij 

zorgen dat er iemand uw kant op komt. 



UITBREIDING WELLNESSAANBOD 

We vinden het ontzettend leuk dat we een 
uitbreiding op het huidige aanbod hebben 

gevonden. Het betreffen sportlessen, waaronder 
bootcamp/circuit training, Zumba en Fitwalk. En 

het is zelfs mogelijk personal training te boeken. Om 
u kennis te laten maken met de sportlessen, kunt u 

dit jaar gebruik maken van de voucher in de 
welkomstmap. U heeft nu ook de mogelijkheid te 

kiezen voor een sportles. 
Rooster en contactgegevens vindt u bij aankomst 

terug in de welkomstmap 

SAUNA WASTOBBE 
 

Naar aanleiding van de  reacties in de enquête over 
de sauna zal er per 2019 geen rooster meer 

gehanteerd worden voor de sauna. Dus geen 
badkleding/handdoek, gemengd, alleen dames etc.  

 
Uiteraard blijft de sauna wel toegankelijk vanaf  
18 jaar. En zal hij dagelijks geopend zijn tussen 

10.00 en 22.00 uur.  Wel wordt hij tussen17.00 en 
18.00 uur schoongemaakt, waardoor hij een uur 

gesloten zal zijn. 

FIJN SEIZOEN TOEGEWENST!  

 

Heeft u nog vragen? Laat het ons weten! Of kom gezellig 

langs, de deur staat altijd open en de koffie staat altijd klaar. Een te gek seizoen toegewenst!  

WIFI 2019  

 

We gaven al eerder aan dat we trots zijn op een  

upgrade van het WIFI netwerk.  Vanaf dit seizoen 

bieden wij over de gehele camping een gratis 

netwerk aan voor  het lezen van e-mail of om iets op 

te zoeken. Voor streamen kunt u een premium ticket 

aanschaffen voor de gewenste periode, en deze 

direct voldoen per i-Deal.  

 

Om kennis te maken met het premium netwerk, 

ontvangt u van ons een gratis weekticket, welke te 

gebruiken is tussen 29 maart en 29 april 2019. 

SEIZOEN 2019 

DAGBEZOEK EN LOGEES  

 

Wij vinden het leuk om ook bezoekers en logees te 

verwelkomen. Deze bezoekers hoeven alleen een 

autokaart te betalen. Deze kosten bedragen € 7,25 

per dag. Let wel: er mogen nooit meer dan zes 

personen per nacht op de plaats aanwezig zijn. 

Spijtig genoeg kunnen wij geen garantie geven op de 

beschikbaarheid van een parkeerplaats.  

 

Bij een volle parkeerplaats zal er voor de auto elders, 

buiten de camping een parkeerplaats gezocht 

moeten worden. Onze excuses voor het ongemak. 

KINDERFESTIVAL 
 

Zoals aangegeven in onze laatste Campingtalk vindt 
op 15 juni 2019 het kinderfestival plaats op ‘de 

Lakens’. Wij kunnen u als seizoenkampeerder een 
korting aanbieden op toegangskaarten. De normale 
prijs voor ouders is € 7,50 en voor kinderen € 11,50. 

Speciaal voor u, als seizoengast van ’de Lakens’    
 € 4,50 voor ouders en € 7,50 voor de kinderen. 

Kinderen van 0 tot 3 betalen € 1,50.  Hoe maakt u 
gebruik van dit aanbod? U stuurt een email 

naar:info@kickzy.nl en u geeft aan met hoeveel 
personen u naar het festival wilt (volwassenen, 

kinderen (inclusief leeftijd), u vermeldt uw 
plaatsnummer, naam en uw mobiele 

telefoonnummer. Vanuit de organisatie van het 
kinderfestival zult u uiteindelijk de bevestiging en 

betalingsverzoek ontvangen. 

mailto:info@kickzy.nl

