
TARIEVEN 2021 ACCOMMODATIES

Alle bedragen in euro's. 

PERIODE

Aankomsttijd 15.00 uur - vertrektijd 11.00 uur Midweek Weekend Week Midweek Weekend Week Midweek Weekend Week

vr 12-mrt ma 29-mrt 384              501               675               334              436              587               315               369              511                

ma 29-mrt vr 2-apr 524              456              394              

vr 2-apr di 6-apr Pasen* 785               683              602              

di 6-apr vr 9-apr 393              342              295              

vr 9-apr ma 12-apr 629              547               459              

ma 12-apr vr 23-apr 415               501               663              361               436              587               315               369              511                

vr 23-apr do 29 apr Meivakantie 772               657               671               571               579               479              

do 29 apr ma 3-mei Formule 1 arrangement*** 998              875               740              

ma 3-mei ma 10-mei Meivakantie 772               657               897              671               571               780              579               479              673               

ma 10-mei wo 12-mei 208              181               157               

wo 12-mei ma 17-mei Hemelvaart arrangement** 1.087           945              791               

ma 17-mei vr 21-mei 524              456              394              

vr 21-mei di 25-mei Pinksteren arrangement* 869              756               633              

di 25-mei vr 28-mei 503              438              367               

vr 28-mei ma 31-mei 629              547               459              

ma 31-mei wo 2-jun 335               291               245              

wo 2-jun ma 7-jun Frohleichnam arrangement** 772               671               579               

ma 7-jun vr 9-jul 524              629              856              456              547               745               394              459              643              

vr 9-jul ma 30-aug Vakantieperiode 787               1.181            1.640           684              1.027            1.426           572               857               1.191             

ma 30-aug ma 6-sep Zomerperiode 722               857               1.318            627               745               1.146            584              676              1.069           

ma 6-sep ma 13-sep 524              629              856              456              547               745               394              459              643              

ma 13-sep vr 15-okt**** 432              521               702              376               453              611               327               383              531               

vr 15-okt**** ma 25-okt Herfstvakantie 524              629              456              547               394              459              

ma 25-okt vr 29-okt 432              376               327               

* Met Pasen en Pinksteren is het weekend van vrijdag tot dinsdag

** Met Fronleichnam en Hemelvaart zijn de accommodaties van woensdag tot maandag te huur

*** Met Formule 1 is het weekend van donderdag tot maandag

**** De Beachlodge is te boeken tot 8 oktober

PERIODE

Aankomsttijd 15.00 uur - vertrektijd 11.00 uur Midweek Weekend Week Midweek Weekend Week

vr 23-apr do 29-apr Meivakantie 319 334 484 377 417 584

do 29-apr ma 4-mei Formule 1 arrangement*** 439 521

ma 4-mei ma 10-mei Meivakantie 319 334 484 377 417 584

ma 10-mei wo 12-mei 76 88

wo 12-mei ma 17-mei Hemelvaart arrangement** 545               652              

ma 17-mei vr 21-mei 211               267               

vr 21-mei di 25-mei Pinksteren arrangement* 436              521               

di 25-mei vr 28-mei 289              361               

vr 28-mei ma 31-mei 334              417               

ma 31-mei wo 2-jun 241               301               

wo 2-jun ma 7-jun Frohleichnam arrangement** 319               377               

ma 7-jun vr 9-jul 211               334              484              267               417               584              

vr 9-jul ma 30-aug Vakantieperiode 318               477               663              388              581               807              

ma 30-aug ma 6-sept Zomerperiode 250              370              598              330              442              728              

ma 6-sept ma 13- sept 319               334              484              377               417               584              

ma 13- sept ma 27-sept 145               211               338              171                250              409              

*Met Pinksteren is het weekend van vrijdag tot dinsdag

**Met Fronleichnam en hemelvaart zijn de accommodaties van woensdag tot maandag te huur

***Met Formule 1 is het weekend van donderdag tot maandag

PERIODE

2 persoonskamer 2 persoonskamer MET VIDE

Aankomsttijd 15.00 uur - vertrektijd 11.00 uur per nacht per nacht

vr 12-mrt zo 31-okt vrijdag en zaterdag in het gehele 

seizoen, vakantieperiodes, 

zomerperiodes en feestdagen

163 193

overige periodes zondag t/m donderdag 122 153

do 29-apr ma 4-mei Formule 1 arrangement prijs 702 825

PERIODE

per 2 persoonskamer per 3 persoonskamer

Aankomsttijd 15.00 uur - vertrektijd 11.00 uur per nacht per nacht

vr 12-mrt zo 31-okt vrijdag en zaterdag in het gehele 

seizoen, vakantieperiodes, 

zomerperiodes en feestdagen

66 82

overige periodes zondag t/m donderdag 53 66

do 29-apr ma 4-mei Formule 1 arrangement prijs 316 373

OVERIGE TARIEVEN

 - Voorkeursboeking per accommodatie 15,00

 - Toeristenbelasting 3,25 per persoon, per nacht

 - Linnenpakket is inclusief m.u.v.  de Waard tenten; hier dient u zelf lakens, kussens en dekbedden etc. mee te nemen.

 - Meer informatie over de inventaris kunt u vinden op onze website. 

VOORWAARDEN VERHUUREENHEDEN

 - Alle tarieven zijn inclusief BTW, uitgaande van de huidige BTW tarieven.

 - We houden ons het recht voor de prijzen aan te passen als het BTW tarief stijgt.

 - Op de aankomstdag kunt u vanaf 15.00 uur bij ons terecht en staat alles voor u klaar; op de vertrekdag kunt u tot 11.00 uur uitchecken.

 - Betaling van het verschuldigde logeergeld dient vooraf te worden voldaan.

 - Bij vroegtijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 - Op al onze reserveringen zijn de RECRON-voorwaarden en de huisregels van toepassing.

 - Mochten er gebreken geconstateerd worden tijdens/na uw verblijf, dan worden deze achteraf verrekend.

 - Huisdieren zijn niet toegestaaan.

 - Bezoekers dient u aan te melden bij de receptie.

 - Op de camping wordt verwacht dat u zich aan de Campingrules houdt. Deze zijn verkrijgbaar bij de receptie.

 - Op Camping de Lakens wordt gebruik gemaakt van "groene stroom".

Prijzen zijn exclusief toeristenbelasting

Eventuele (tarief)wijzigingen en/of fouten onder voorbehoud.

RETRO TRAILER , BEACHBUS

BEACHLODGE (4-6 personen) BEACHLODGE (2-4 personen)

DE WAARD 4 PERSONEN DE WAARD 6 PERSONEN

(2 volwassenen en 2 kinderen)

SEASHACK SEASHACK DELUXE

BACKPACKSHACK BACKPACKSHACK

AIRSTREAM LAIDBACKSHACK (2-3 personen)



UITLEG LOGEREN AAN ZEE

LAIDBACKSHACK Het luxe strandhuisje is ingericht met 2 slaapkamers inclusief bedlinnen, badkamer met douche en toilet, handdoeken, open living,

keuken, magnetron, waterkoker en Nespresso machine. Dit heerlijke strandhuisje biedt u veel uitzicht door het grote glaswerk.

Genieten van de mooie omgeving met de zon die door uw ruiten naar binnen schijnt. U kunt ook relaxen op de veranda met

hangmat en zonnebedden. U ontvangt bij aankomst een tablet waarmee u van maandag t/m zaterdag hetLAIDBACKSHACK (2-3 personen)

Haarlems Dagblad kunt lezen. Ook ontvangt u een extra wifi code. De Laidbackshack is geschikt voor maximaal 2 

volwassenen en 3 kinderen. 

AIRSTREAM De Airstream is een luxe trailer met veel comfort als een flatscreen, bluetooth speaker en volledig ingericht keuken en Nespresso 

machine. Geniet van ongekende luxe met uw prive sauna met douchegelegenheid. Verder hangt de hangmat buiten voor u klaar 

en kunt u lekker relaxen op de zonnebedden. Bij aankomst zijn de bedden opgemaakt en ook voor de handdoeken wordt gezorgd.

U ontvangt bij aankomst een tablet waarmee u van maandag t/m zaterdag het Haarlems Dagblad kunt lezen. Tevens krijgt u een 

extra wifi code. De Airstream is geschikt voor maximaal 2 volwassenen en 2 kinderen.

BEACHLODGE De Beachlodge is een luxe tent van onverwoestbaar canvasdoek met een stalen frame, luifel en veranda waar de hangmat al

op u wacht. De Beachlodges zijn volledig ingericht zodat uw vakantie direct kan beginnen. In het slaapgedeelte is een ligbad,

toilet en zijn er wastafels aanwezig. In het woongedeelte is een slaapbank vanwaar u lekker tv kijkt of muziek luistert met de

bluetooth speaker. Zelfs de bedden zijn bij aankomst opgemaakt. U ontvangt bij aankomst een tablet waarmee u van maandag 

t/m zaterdag het Haarlems Dagblad kunt lezen. Tevens ontvangt u een extra wifi code. De 2-4 persoons Beachlodges zijn geschikt  

voor maximaal 2 volwassenen en 2 kinderen. De 4-6 persoons zijn geschikt voor maximaal 2 volwassenen en 4 kinderen.

RETRO TRAILER De ruim opgezette Trailers bieden u een ruime keuken met alle denkbare benodigdheden (o.a. een Nespresso machine), een aparte 

tweepersoons slaapkamer en een badkamer met toilet en wastafel. In het zitgedeelte kunt u lekker relaxt tv kijken of muziek 

luisteren met de bluetooth speaker. De bedden zijn al opgemaakt en er ligt een handdoekenpakket voor u klaar. U ontvangt bij 

aankomst een tablet waarmee u van maandag t/m zaterdag het Haarlems Dagblad kunt lezen. Ook ontvangt u een extra wifi code. 

De Retro Trailers zijn geschikt voor maximaal 2 volwassenen en 2 kinderen. 

BEACHBUS Slapen in een echte Amerikaanse schoolbus! De bus is gelegen in een privé duinpan waar u kunt relaxen in de hangmat. 

De schoolbus is volledig ingericht met o.a. een stapelbed van tweepersoonbedden die voor u opgemaakt zijn bij aankomst. 

Ook is er een keuken met een elektrische koelbox, Nespresso machine en alles wat nodig is om te koken. Er is een 

ruim toilet en er liggen handdoekenpakketten voor u klaar. U ontvangt bij aankomst een tablet waarmee u van maandag t/m 

zaterdag Haarlems Dagblad kunt lezen. Tevens ontvangt u een extra wifi code. De Beachbus is geschikt voor maximaal 2

volwassenen en 2 kinderen. Er mag in overleg eventueel een bijzettentje worden geplaatst. 

DE WAARD TENT De tent is ingericht met bedden (incl. matrassen), een elektrische kachel, tafel en stoelen en een lamp. Er is ook een klein

keukenblok aanwezig met hierin een tweepits elektrisch gasstel, een koelkast, een waterkoker, koffiezetapparaat en keukeninventaris; 

pannen, bestek, borden en glazen. Buiten vindt u een picknicktafel, stoelen en een hangmat. Het enige wat u zelf mee dient te 

nemen zijn de kussens, dekbedden, beddengoed en handdoeken. De tent staat verder helemaal klaar voor u dus kunt vrijwel gelijk 

neerstrijken onder het genot van een hapje en een drankje. Op maandag t/m zaterdag bezorgen wij het Haarlems Dagblad 

bij u in de tent. Een code voor het wifi netwerk is inclusief tijdens uw verblijf.  waar u gebruik van kunt maken.

We hebben 4 en 6 persoons tenten, deze zijn geschikt voor gezinnen. 

BACKPACKSHACK De Backpackshack is een compacte kamer uitgerust met 2 of 3 éénpersoons (stapel)bedden. In de kamers bevindt zich een 

elektrische kachel, elektriciteit en een elektrische koelbox. Buiten vindt u een gemeenschappelijke buitenplek met picknicktafels, 

hangmatten en schommels aan de veranda. Er is beddengoed en bedlinnen aanwezig, u hoeft alleen uw eigen bedje op te maken. 

Wilt u koken? Dan kunt u gebruik maken van de grote gemeenschappelijke elektrische BBQ. 

Onze Backpackshacks zijn uitsluitend te huur voor backpackers of stellen.


