
 

 

 
 
Staat u ook weer te trappelen? Wat is de winter voorbij gevlogen. We hebben weer veel gedaan om 
het verblijf te veraangenamen. En wat zijn wij blij dat het seizoen weer van start gaat en u weer 
gezellig mag komen kamperen!  
 
Graag brengen wij u op de hoogte van een aantal leuke dingen.  
 
 Veel leesplezier. 
  

Mijn omgeving 
Hierbij een korte greep van wat er nu allemaal te vinden is in uw mijn omgeving: 
 

- Toegangskaart 
48 uur van tevoren kunt u uw toegangskaart, onder ‘mijn toegangskaart’ terugvinden. De QR 
code kunt u uitprinten of via uw smartphone voor de slagboom houden. Heeft u een extra 
toegangskaart gekocht? Dan is deze ook terug te vinden onder uw ‘toegangskaarten’. De 
toegangskaarten kunt u op uw smartphone plaatsen in de app: WALLET. 
De toegangskaarten zullen alleen terug te vinden zijn wanneer alles betaald is, volgens 
afspraak. 

- Informatieboekje 2017 en calamiteitenflyer 
- Welkomsttijden receptie, restaurant Gestrand, Spar, Wasserette en de fietsverhuur ‘Behind 

the Beach’. 
 
Maar uiteraard nog heel veel meer. Kijk dus snel! En mocht u tips hebben voor ons, geef het aan. Dat 
vinden we fijn. 
 

Welkomstmap 
Op de receptie hebben wij een welkomstmap voor u klaar staan. In deze map vindt u: 

- Twee vouchers voor 15% korting op behandeling naar keuze* 
- Twee vouchers voor een yoga- of FIT les 
- Alle informatie met betrekking tot het gebruik van de sauna in de Wastobbe  
- Prijslijst wellnessbus en de contactgegevens. Het rooster van de wellnessbus is online terug 

te vinden 
- Kortingsbon van Behind the beach 
- Geprinte versie van de toegangskaart, en eventueel een extra kaart wanneer u deze heeft 

gekocht. Let op: op vertoon van deze heeft u 10% korting in Restaurant Gestrand.  
 

Wifi code voorzomer arrangement  
U kunt dit jaar een apart wifi ticket kopen die geldig is voor de periode van het voorzomer 
arrangement, vrijdag 31 maar t/m 15 juli. 
De prijs voor dit ticket is € 82,50 Dit is voordeliger dan een wifi ticket aan te schaffen voor bijvoorbeeld 
3 maanden en 2 losse weken. Dit zou in totaal uitkomen op €110,-. Leuk toch? 
 
Als u hier graag gebruik van wilt maken, geeft u dit alstublieft aan bij de receptie. 
U kunt ook reageren via de e-mail of als u meer vragen heeft kunt u ons ook telefonisch contact met 
ons opnemen via 023-5411570 

Borrelpop  
Het is zo leuk! Ook in 2017 komt Borrelpop terug. Hopelijk bent u net zo enthousiast als wij zijn!  Zie 
jezelf al zitten; ondergaande zon, lekker wijntje, heerlijke pizza bij een lekker muziekje met gezellige 
mensen om je heen. We beginnen al op zaterdag 27 mei. Vanaf 16.00 uur gaan we starten tot 
ongeveer 20.00 uur. Komt u ook gezellig? 
 



 

 

Surfana Festival 
Ook dit seizoen is het Surfana Festival weer op de camping vanaf donderdag 22 juni t/m maandag 26 
juni. En weet u wat het leuke is? Wij geven speciaal aan u 2 weekend Passe Partouts weg (kinderen 
gratis t/m 12 jaar)! Wij horen graag als u hiervan gebruik wilt maken voor maandag 1 mei 2017 per 
mail via info@campingdelakens.nl o.v.v. passe-partout Surfana 2017, uw plaatsnummer en naam). 
Tijdens het festival kunt dan de festivalbandjes ophalen bij de receptie met uw legitimatie (kaarten zijn 
dus op naam en niet verhandelbaar.  
 

Wellnessbus 
Ook dit seizoen ontvangt u van ons weer gratis vouchers. Denkt u eraan de vouchers op tijd te 
gebruiken?  De Yoga- of FIT vouchers en de 15% korting vouchers zijn te besteden t/m 15 juli 2017 
Voor deze datum moet de afspraak hebben plaatsgevonden. Mis het niet, want het is heerlijk! 
 

Recreatieteam 
Dit seizoen is het recreatieteam aanwezig in de volgende perioden: 
Pasen: van 14 t/m 17 april 
Meivakantie: van 21 april t/m 7 mei 
Elk weekend in mei 
Hemelvaart t/m Pinksteren 25 mei t/m 5 juni  
Elk weekend in juni 
Frohleichnam: van 14 t/m 18 juni 
Zomervakantie: van 7 juli t/m 3 september 
Voor meer informatie kunt u terecht bij het recreatieteam, de receptie of uiteraard in de ‘mijn 
omgeving’. 
 

Huisregels Badgebouwen 
Camping de Lakens vindt het belangrijk dat iedereen optimaal kan genieten van de voorzieningen in 
de badgebouwen. Daarom vindt u in de welkomstenvelop belangrijke informatie omtrent het gebruik 
van de sauna in de Butterkop. Wij vragen alle kampeerders vriendelijk deze tot zich te nemen. 
 
De familiedouches in badgebouwen zijn bestemd voor gezinnen met kleine kinderen en daarom 
uitsluitend voor deze doelgroep te gebruiken.  
 

Codes mindervalide-, babyruimte en familiedouches 
De ruimten voor mindervalide, baby’s en familiedouches in de badhuizen zijn alleen toegankelijk met 
een code. Deze code is, indien gewenst, te verkrijgen bij de receptie. 
 

Veiligheid 
De veiligheid van alle gasten en vooral kinderen staat hoog in ons vaandel.  
Graag vragen wij u aandacht voor het volgende: 

 Graag de maximumsnelheid van 10 km/u op het gehele terrein te respecteren en altijd 
rekening te houden met (spelende) kinderen. 

 Graag geen zwembadjes gevuld te laten op de kampeerplaats als u niet aanwezig bent. Ook 
stellen wij een maximale afmeting van 25 cm hoogte en omvang van maximaal 1.20 cm aan 
deze zwembadjes. Dit in verband met verdrinkingsgevaar van peuters. 

 

Dagbezoek & logees 
Wij vinden het leuk om ook bezoekers en logees te verwelkomen.  
Deze bezoekers betalen alleen een autokaart en bedraagt € 7,- per dag. Let wel: er mogen nooit meer 
dan zes personen per nacht op de plaats aanwezig zijn. En mocht u nou een keer veel bezoek 
ontvangen voor bijvoorbeeld het vieren van een verjaardag? Laat ons dit dan van te voren even 
weten. 



 

 

 
Mocht u visite krijgen op een tijdstip dat de receptie niet geopend is, meld uw bezoek dan een dag van 
tevoren aan. Parkeren is mogelijk op de parkeerplaats voor de supermarkt. De parkeerruimte bij de 
receptie is uitsluitend bedoeld voor aankomende gasten. Zij mogen hier maximaal 15 minuten 
parkeren voor een bezoek aan de receptie. 
 

Scooter- en brommer gebruik 
Ten behoeve van de veiligheid en overlast is het gebruik van scooters en bromfietsers niet toegestaan 
op het kampeerterrein, met uitzondering van de Voerbaan van de entree tot de receptie. Vanaf de 
receptie mag u met de scooter/bromfiets, met uitgeschakelde motor, aan de hand naar uw 
kampeerplaats lopen of deze plaatsen achter de receptie in de daarvoor bestemde stalling.  
 

In geval van nood 
Bel in geval van nood de receptie via het noodnummer (06-51805249). Meerdere 
campingmedewerkers zijn gediplomeerd bedrijfshulpverlener en weten de Automatische Externe  
Defibrillator (AED) te bedienen. Bovendien werken we nauw samen met de reddingsbrigade. Hier kunt 
u ook terecht. Zij zijn te bereiken onder het telefoonnummer: (023) 573 21 73. Als u een hulpdienst  
 
nodig heeft, bel dan niet alleen 112, maar ook de receptie of het noodnummer. Wij kunnen de 
hulpdienst dan opvangen en de snelste weg naar de juiste plaats wijzen. Als elke seconde telt… 
 
In de welkomstenvelop vindt u onze calamiteitenflyer, neemt u deze goed door. 
 

Grofvuil 
Voor grofvuil kunt u terecht bij de Gemeentereiniging Bloemendaal aan het begin van de Zeeweg 
(Brouwerskolkweg 2 aan de achterkant van het gebouw van maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.00 
uur en zaterdag van 09.00 - 12.00 uur). 
 
Houd u alstublieft rekening met het volgende: “past het niet in de bak, gooi het dan in de grofvuil bak”. 
Kleine hoeveelheden camping gerelateerd grofvuil kunt u ook hier kwijt in de grofvuil container, met 
het verzoek om dit wel ook daadwerkelijk in de container te gooien.  
 
Tot zover! 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 voorseizoen toegewenst!  
 
Enjoy!  
 
Liefs, 
 
Team Camping ‘de Lakens’ 
 
Ps: Er vinden werkzaamheden plaats aan de Zeeweg (Overveen-Bloemendaal aan Zee en vice versa)  
(natuurbrug). Deze werkzaamheden zullen duren tot eind 2017. Dit levert mogelijk wat extra reistijd op 
richting de camping. Houd er ook rekening mee dat er veel gecontroleerd wordt op snelheid.  
 
 
 
 
 

 

 


