
MEEST GESTELDE VRAGEN  

SEIZOENKAMPEREN 

RESERVEREN? 

 
Het reserveren van een seizoenplaats is mogelijk 
per 1 december, 10.00 uur, middels een loting. 
De tarieven voor seizoenkamperen zijn terug te 
vinden op de website.  Het nemen van een optie 
is niet mogelijk. Tevens is het overschrijven van 

de seizoenplaats niet mogelijk.   

FAQ SEIZOENKAMPEREN 

MAG IK MIJN SEIZOENPLAATS  

VERHUREN? 
 

U mag maximaal 28 nachten de seizoenplaats 
verhuren. Dit moet altijd, tijdig, gemeld worden 

(schriftelijk) via  
seizoenkamperen@campingdelakens.nl. Of u 

vraagt het aan via de mijn omgeving. De  
desbetreffende personen moeten geregistreerd 
worden voor de periode dat ze gebruik maken 

van de plaats. Tevens verbindt de camping hier 
kosten aan: deze bedragen €22,50 per nacht.  

KAN IK MIJN SEIZOENPLAATS DELEN MET 

ANDERE GASTEN?  
 

Nee, Er is geen mogelijkheid tot duo gebruik. De 
seizoenplaats is alleen voor het eigen gezin,  

familieleden 1e-2e graads. 

WORDT DE SEIZOENPLAATS  

AUTOMATISCH VERLENGD? 
 

Indien u in het seizoen een seizoenscontract 
heeft getekend dan bieden wij u in principe de 
eerste mogelijkheid aan de plek aan te houden 

voor het jaar daarna. Door eventuele  
herinrichtingen van het terrein kan het  

gebeuren dat de camping dezelfde plaats niet 
meer kan aanbieden. U wordt hiervan dan door 
ons op de hoogte gesteld. Uiteraard kunnen er 
ook andere redenen zijn om u geen aanbieding 

meer te doen voor het volgende jaar.  
Mocht dit van toepassing zijn dan zult u  

daarover door ons worden geïnformeerd. 

CAMPINGDELAKENS.NL/SEIZOENKAMPEREN 

VOOR WELKE DATUM MOET IK  

BETALEN?  
 

De gestelde termijnen, zoals vermeld in de  
overeenkomst verzoeken wij u aan te houden. 
Op 15 februari  (voorafgaand aan het nieuwe  

seizoen) moet de laatste betalingstermijn  
overgemaakt zijn naar Kennemer Duincamping 
de Lakens. Wilt u de laatste termijn betalen voor 

1 juni? Informeer naar de mogelijkheden. 

mailto:seizoenkamperen@campingdelakens.nl


HOE MOET IK DE SEIZOENPLAATS  

ACHTERLATEN EIND VAN HET  
SEIZOEN? 

 
Aan het begin van het seizoen heeft de camping 

ervoor gezorgd dat de gereserveerde  
kampeerplaats netjes en leeg opgeleverd wordt. 
Aan het einde van het seizoen zorgt u hiervoor. 
De gehele kampeerplaats dient leeg en schoon 

achtergelaten te worden. Onderhoud op de  
kampeerplaats tijdens het seizoen doet u zelf. 
Vraagt u hiervoor wel altijd even één van onze 

collega’s van de technische dienst. 
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WIE MAG IK INSCHRIJVEN BIJ DE  

SEIZOENPLAATS?  
 

Familieleden (1e -2e graads), maximaal 6  
personen (inclusief. contractant). Er mogen 

nooit meer dan 6 personen per nacht,  
overnachten op de kampeerplaats . 
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MOET IK EEN LOGÉ AANMELDEN?  
 

Logees melden zich aan indien zij met de auto 
zijn en hiervoor een parkeerkaart nodig hebben. 

Deze parkeerkaart kost € 7,- per dag.  
Overnachtingskosten worden niet in rekening  

gebracht. Zoals eerder genoemd mogen er nooit 
meer dan 6 personen overnachten op de  
kampeerplaats. (dit is incl. contractant). 
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IS WINTERSTALLING MOGELIJK? 
 

Ja, het is op Kennemer Duincamping de Lakens 
geen probleem om gebruik te maken van  

winterstalling. De aanvraag hiervoor kan per 
email gedaan worden. Tevens  geldt de stalling 

alleen voor  de periode dat de camping  
gesloten is. 

 
De kosten voor de stalling bedragen €219,-. Het 

is ook mogelijk gebruik te maken van onze 
transportservice. Wij rijden uw caravan dan van 
de seizoenplaats naar de stalling en weer terug. 

Per transport zijn deze kosten € 40,-. De caravan 
moet altijd gekeurd zijn en de camping dient in 
het bezit te zijn van een geldig keuringsbewijs. 
Tevens controleert de camping de caravan van 
tevoren: ziet deze er netjes uit, zijn er geen ge-

breken en is deze schoon. Medio oktober  
ontvangt u de bevestiging van de winterstalling 
inclusief factuur en contract. Let wel: de stalling 

is niet overdekt.  



WAAROM MOET MIJN  

KAMPEERMIDDEL GEKEURD ZIJN?  
EN WAAROM?  

 
Bij de Kennemer Duincampings staat veiligheid 

hoog in het vaandel. Daardoor moet elk  
kampeermiddel op een seizoenplaats gekeurd 

zijn op de gasinstallatie en elektra-installatie. De  
camping moet voorafgaand aan het seizoen de 

beschikking krijgen over een geldig  
keuringscertificaat. Dit certificaat is geldig  

voor 3 jaar. 
Is uw kampeermiddel jonger dan 36 maanden 

dan is een kopie van het eigendomsbewijs  
voldoende. 

 
Loopt dit af gedurende het seizoen dan moet u 
zorgdragen voor een nieuwe keuring. Dit geldt 

ook voor het aflopen van het keuringscertificaat. 
 

Het kampeermiddel dient In ieder geval 
op de volgende punten gekeurd te  

worden: 
 

 Gasdichtheid van de leidingen 
 Leeftijd en lengte gasslang (maximaal 2 

jaar en 1 meter) 
 Gasdrukregelaar (maximaal 5 jaar) 
 Vlam gastoestellen (stabiele blauwe vlam) 
 Opstelling en montage gastoestellen 

(stabiele blauwe vlam) 
 Opstelling en montage gastoestellen 

(koolmonoxide) 
 Luchtaanvoer en afvoer gastoestellen 
 Werking thermokoppels 
 Waakvlam dooft: gas dicht 
 Rookgaskanaal van de geiser 
 Aansluitingen en aarding stopcontacten in 

natte ruimtes 
 Controle aansluitsnoer volgens NEN norm 

HOE GROOT ZIJN DE  

SEIZOENPLAATSEN? 
 

De grootte van de seizoenplaatsen varieert  
tussen de 65 en 130m2. Dit hangt af van de  

categorie van de kampeerplaats. Om deze reden 
adviseren wij u altijd te komen kijken naar de 
beschikbare seizoenplaatsen zodat u een beeld 

heeft van de oppervlakte en of het  
kampeermiddel op de seizoenplaats past. Bij de 

autovrije seizoenplaatsen is het  
netto-kampeeroppervlakte automatisch meer. 
Indien u een kampeerplaats heeft waar de auto 

op de plaats zou mogen staan dan zult u ook 
met de oppervlakte rekening moeten houden. 
Uiteraard kunt u er altijd voor kiezen de auto 

niet op de seizoenplaats, maar op de  
parkeerplaats te parkeren.  
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FAQ SEIZOENKAMPEREN 
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WELK KAMPEERMIDDEL MAG IK  

PLAATSEN OP EEN SEIZOENPLAATS?   
 

De kampeermiddelen die wij accepteren op een 
seizoenplaats zijn: Toercaravan, camper,  

vouwwagen en tent. Van alle kampeermiddelen 
dient de camping in het bezit te zijn van een  

geldig keuringscertificaat betreffende de gas- en 
elektra-installatie.  Tevens dient u vooraf uw 

kampeermiddel door de camping te laten  
goedkeuren. U stuurt hiervoor een email naar:  

 
seizoenkamperen@campingdelakens.nl  



IK HEB EEN SEIZOENPLAATS OP  

‘DE LAKENS’ EN WIL GRAAG GEBRUIK  
MAKEN VAN EEN SEIZOENPLAATS OP  

BAKKUM OF GEVERSDUIN?  
 

Indien u tijdens het seizoen gebruik wilt gaan 
maken van een seizoenplaats op Bakkum of   

Geversduin dan vernemen wij dat graag van u. 
Dit kan via:  

seizoenkamperen@campingdelakens.nl.  
Wij zullen dan samen met u en de camping waar 
u graag gebruik wilt maken van een seizoenplaats 

de mogelijkheden te bekijken. 

VRAGEN? 
 

Heeft u na het lezen nog meer vragen?  
Mail gerust naar: 

 seizoenkamperen@campingdelakens.nl. 
Of kom gezellig langs! 

BESCHIKT DE CAMPING OVER WIFI? 
         

Het is mogelijk om gebruik te maken van  
draadloos internet. U kunt de tickets hiervoor 
verkrijgen via de receptie. Er zijn tickets voor 
verschillend periodes. Variërend van dag- tot 

seizoentickets. 
 

Draadloos internet is op het gehele seizoen 
gedeelte mogelijk, echter is het bereik (vanwege 
de ligging in het glooiende duinlandschap) niet 

overal te garanderen.  
Tevens is de Wifi, niet geschikt voor streaming. 
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HOE GEEF IK EEN ADRESWIJZIGING 

DOOR? 
 

U kunt uw adreswijziging per email doorgeven 
onder vermelding van uw naam, plaatsnummer 
en reserveringsnummer. Dit kunt u sturen naar: 

seizoenkamperen@campingdelakens.nl 
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