VERLENGD VOORZOMER ARRANGEMENT 2021

WELKOM

WELKOM
Het aftellen is begonnen!
Hierbij ontvang je de welkomstbrief met alle informatie die je nodig hebt
om het voorseizoen zo goed mogelijk te starten.
Veel leesplezier en tot snel!
VOORDEELBOEKJE

CORONA

Op de receptie hebben wij een voordeelboekje voor
je klaarliggen vanaf vrijdag 12 maart 2021.

Wij volgen als camping de richtlijnen van het RIVM. Denk
daarbij aan het volgende:

In dit boekje vind je:
- Informatie en codes voor wifi gebruik.

- Voucher (1x) met 15% korting bij de
fietsverhuur behind the beach.
- Voucher (1x) met 15% korting voor een
behandeling in de wellnessbus.
- Vouchers (2x) voor een yoga- of sportles.
- Informatie over surfen met korting bij
strandtent Mifune.

-Was je handen regelmatig.
-Houd 1,5 meter afstand.
-Draag een mondkapje in openbare gebouwen.
-Ga alleen naar openbare gebouwen.
-Blijf thuis indien je klachten hebt zoals griep,
verkoudheid en/of koorts.
Meer informatie betreft de Corona maatregelen vind je
hier



Naast dit voordeel boekje ontvang je van ons
een plattegrond, je auto kaart en eventueel je
2e autokaart. Deze kan je bij aankomst ook
nog aanvragen en bedraagt €60,-.
WIFI 2021
Je kunt gebruik maken van het gratis netwerk en
inloggen via ‘’de Lakens open’’ met wachtwoord:
delakens2021! (kleine letter s).
Voor streamen kun je een premium ticket
aanschaffen voor de gewenste periode, en deze
direct voldoen per IDEAL.
Om het premium netwerk uit te proberen, ontvang
je van ons een gratis maandticket, welke te
gebruiken is gedurende het voorzomer arrangement
2021. De maand gaat in vanaf het moment van
activeren en de code vind je het voordeelboekje.

LET OP!
-Restaurant Gestrand is alleen open voor to-go.
-Bouw je plek op met alleen eigen huishouden en
maximaal 1 persoon buiten jouw eigen huishouden.
Dit geldt ook voor het ontvangen van bezoek.
-Ga na 21:00 uur alleen naar buiten voor toilet
gebruik.
-Sauna gebruik is niet toegestaan tot nader orde.
-Laat de hoofdboeker de spullen bij de receptie
alleen oph alen.
-Vragen graag telefonisch of per WhatsApp
023-5411570 / 06-53392469

VERLENGD NAZOMER ARRANGEMENT 2021

DAGBEZOEK EN LOGEES
Wij vinden het leuk om ook bezoekers en logees te
verwelkomen. Deze bezoekers hoeven alleen een
autokaart te betalen die geparkeerd dient te worden
op de centrale parkeerplaats. Deze kosten bedragen
€ 8,- per dag . Twee auto’s gelijktijdig op de plek
parkeren is niet toegestaan. Let wel op: 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.

ONDERLINGE AFSTAND KAMPEERMIDDELEN
EN ONDERHOUD
Om de (brand-) veiligheid te waarborgen dient elke
kampeerder 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 bijzet tent geplaatst
worden (mits dat opgegeven is bij de receptie). Dit
om overslaan van een mogelijke brand te
voorkomen. Voor jouw eigen (brand-) veiligheid
adviseren wij je in ieder geval een brandblusser
(jaarlijks gekeurd), een rookmelder, een
koolmonoxidemelder en een schop (voor het
blussen met zand) voor handen te hebben in jouw
kampeermiddel. Wij vragen je plek en
kampeermiddel schoon en netjes te houden voor
zowel jou als jouw medekampeerders.

HUISREGELS EN AANVULLENDE
VOORWAAR VERLENGD NAZOMER
ARRANGEMENT
Uiteraard gaan wij ervan uit dat je al goed kennis
hebt genomen van de huisregels, Recron
voorwaarden en aanvullende voorwaarden voordat
je akkoord ging met de overeenkomst. Dat is dan al
weer even geleden, en om niet voor verrassingen
komen te staan, adviseren we je ze alsnog even
door te nemen, zodat je alle informatie weer paraat
hebt. Zeker wanneer het gaat over het opbouwen en

WIST JE DAT….
-De Zep Zone compleet is vernieuwd ?
-Het recreatieteam weer aanwezig is vanaf Pasen
met toffe activiteiten?
-Mindfulness één van de nieuwe activiteiten is die
wordt aangeboden voor volwassenen?
-De camping over 3 verschillende nieuwe
accommodaties beschikt ?
-We nieuwe informatie schermen hebben in het
terrein?

EEN FIJNE VOORZOMER TOEGEWENST!

Heb je nog vragen? Laat het ons weten. liguster@campingdelakens.nl (023-5411570)

