
SEIZOENKAMPEREN 2020 
Wat leuk dat u interesse heeft in een seizoenplaats! Uw gegevens staan bij ons op de geïnteresseerdenlijst 

voor het seizoen 2020 en om deze reden geven wij graag alvast wat eerste informatie.  

VOORWAARDEN 

Om zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn en latere 

teleurstelling te voorkomen, raden wij u aan de  

voorwaarden alvast door te nemen. Dit zijn de  

RECRON-voorwaarden seizoenkamperen, 

 Aanvullende voorwaarden seizoenkamperen 2020 

en de huisregels. 

ORIËNTEREN 
 

Bent u één van de gelukkige die is ingeloot, dan zult u 

van ons een overzicht ontvangen van de plaatsen die 

vrij komen en heeft u de mogelijkheid te komen 

kijken. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 10.00 

en 16.00 uur. 

VRAGEN 

Heeft u na het lezen van deze eerste informatie nog 

vragen? Bel of mail ons gerust. 

023-541 15 70  

seizoenkamperen@campingdelakens.nl   

 

Liefs, team de Lakens 

Prijzen 
 

Op Camping de Lakens hebben wij verschillende  

categorieën plaatsen. Wat hierbij meespeelt is de 

grootte van de plek, de ligging, de geboden privacy 

en bijvoorbeeld de afstand naar het  

sanitair gebouw. De prijzen in 2020 variëren 

tussen de € 2828,00 en de € 3375,00.  In 2020 

loopt het seizoen van vrijdag 27 maart  

tot  zondag 25 oktober.  

PROCEDURE 

Op basis van het aantal beschikbare plaatsen zullen 

wij online eerst voorloten. 

 

Dit houdt in dat wij alle geïnteresseerden verwerken 

in een online lotingsprogramma. De gasten die 

ingeloot worden, worden op maandag 18 november 

geïnformeerd per email. Er zijn dus evenveel ingelote 

geïnteresseerden als aantal beschikbare plaatsen na 

de online voorloting. 

 

Bent u ingeloot? Gefeliciteerd, u bent verzekerd van 

een seizoenplaats. Op zondag 1 december zullen wij 

de beschikbare plaatsen verloten onder de gelukkigen.  

U dient hierbij zelf fysiek aanwezig te zijn.  

Tijdstip en locatie volgt nog. 

 

Ook zullen wij vijf gasten als reserve loten. Mocht er 

op een later moment nog een annulering 

binnenkomen, dan zal de eerste reserve benaderd 

worden. Gebeurt dat nog een keer, de volgende 

reserve etc. 

 

Mocht u niet ingeloot zijn dan ontvangt u van ons 

uiteraard ook een email.  

 

Heeft u geen interesse meer? Dan vragen wij u dit 

kenbaar te maken, zo houden wij de 

geïnteresseerdenlijst actueel. Dit kan naar  

seizoenkamperen@campingdelakens.nl o.v.v. 

afmelden geïnteresseerdenlijst 2020. 

https://www.campingdelakens.nl/l/library/download/urn:uuid:bef3d081-d5a4-4721-864f-8748599ad6c9/recron+voorwaarden+seizoenkamperen.pdf
file:///C:/Users/kolkm1/Downloads/Aanvullende voorwaarden seizoenplaats Camping de Lakens 2020.pdf
https://www.campingdelakens.nl/huisregels
mailto:seizoenkamperen@campingdelakens.nl

