
SEIZOENKAMPEREN 2019 

Lieve gast, ondanks dat u nog kunt genieten van de seizoenplaats willen we graag van u  
weten of  u volgend jaar terug wilt komen.  

 

SEIZOENKAMPEREN 2019 

TROUWE GASTEN KORTING 
 

In 2019 belonen wij u weer met de trouwe gasten 
korting. U krijgt van ons €100,-  teruggestort  

wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan: 
U houdt zich aan de betalingstermijnen zoals die 

zijn aangegeven op uw factuur. 
U bent akkoord gegaan met de overeenkomst  

seizoenplaats Camping de Lakens 2019, voor 
1 november 2018. 

U zorgt ervoor dat de camping in het bezit is van 
een geldig keuringscertificaat van 

uw kampeermiddel. 
U het seizoen voorafgaand aan dit seizoen een 

doorlopend seizoenscontract heeft gehad.    
                                 

Wanneer aan alles is voldaan dan zult u de € 100,00 
trouwe gasten korting voor eind juni 2019 of eind no-

vember 2019 (afhankelijk van uw geldige  
keuringsbewijs zie punt 1) retour ontvangen op uw 

bankrekening.  

ANDERE PLAATS? 
 

Indien u graag een andere plaats zou willen, dan 
kunt u zich aanmelden (per email) voor de 

‘omboekdag’,  
speciaal voor onze huidige seizoenkampeerders. 

Aanmelden hiervoor kan tot 15 oktober 2018 via 
seizoenkamperen@campingdelakens.nl o.v.v. uw 

naam en plaatsnummer. Deze omboekdag zal 
plaatsvinden op woensdag 14 november 2018, 

om 10.00 uur. Meer informatie over de exacte  
procedure sturen wij u toe, na aanmelding, na 15 

oktober.    

BETALINGSTERMIJNEN 

 
De betalingstermijnen zijn als volgt vastgesteld: 

1e termijn:  
€ 165,00 te voldoen vóór 1 november 2018. 

2e termijn:   
€ 1400,00 vóór 15 januari 2019. 

3e termijn:  
Restant van het factuurbedrag vóór 15 februari 2019.  

 
U kunt er ook voor kiezen de 3e  termijn uiterlijk 
vóór 1 juni 2019 te betalen. Dit kan alleen als u  

gebruik maakt van de automatische incasso. Dit kunt 
u op het contract selecteren, en moet uiterlijk  

1 november 2018 bij ons bekend zijn.  
U kiest dan voor ‘uitgestelde betaling’ en zorgt dat 

 uw bankgegevens correct en volledig zijn ingevuld.  
Helaas is het niet mogelijk dit aan te passen  

na deze datum.  
 

Let op: automatische incasso moet  elk jaar  
opnieuw worden aangevraagd.  

RESERVEREN 2019 

 
Wilt u weer gebruik maken van de plaats? Zo ja: 

Wij vragen u de overeenkomst seizoenplaats  
Camping de Lakens 2019 digitaal te ondertekenen 
(onder ‘mijn overeenkomsten’), de gastgegevens te 

controleren en waar nodig aan te vullen en te kijken 
of uw medegasten (alleen familieleden, 1e/2e 

graads) nog kloppen. Wij verzoeken u vriendelijk 
om te reageren vóór 1 november 2018.  

 
Dit houdt in:  

De aanbetaling  te voldoen én de overeenkomst  
seizoenplaats Camping de Lakens 2019 digitaal te 

ondertekenen. Hebben wij na 1 november 2018 
niks van u bevestigd gekregen, dan gaan wij ervan 
uit dat u niet meer terug zal komen in 2019 en zal 

de plek vrij gegeven worden. 

TARIEF 2019 

 
De tarieven zijn voor het seizoen 2019 met ongeveer 

5% gestegen. Volgens de plannen van de                
Nederlandse regering stijgt het lage BTW tarief met 
3 %. Kamperen valt onder dit tarief, waardoor wij        

genoodzaakt zijn dit door te berekenen.  
Ook de kosten voor de tweede parkeerkaart,          

onderhuur en logees zijn verhoogd om deze reden. 
De tarieven voor 2019 vindt u in uw Mijn             

Omgeving . De BTW en de toeristenbelasting zijn 
nog niet vastgesteld voor 2019. Eventuele              

wijzigingen zullen belast dan wel                             
gerestitueerd worden. 



OMNUMMEREN 
 

Zoals eerder aangegeven zijn wij begonnen met het 
omnummeren van de seizoenplaatsen.   

In de overeenkomst die u nu digitaal ontvangt staat 
het nummer wat u dit jaar heeft gehad. Zodra alle  

nieuwe nummers definitief zijn wordt dit verwerkt in 
het systeem. U ziet dan het nieuwe nummer, en 

daarachter het oude nummer terug in de  
overeenkomst. 

Uiteraard heeft het omnummeren geen gevolgen 
voor de seizoenplaats. 

KIJKZONDAGEN 

 

De camping is elke eerste zondag van de maand,  

vanaf december, tussen 10.00 uur en 16.00 uur te 

bezoeken op de zogeheten kijkzondagen: zondag 2 

december 2018, zondag 6 januari 2019, zondag 3  

februari 2019 en zondag 3 maart 2019.  

 

De camping zal, geheel gesloten en dus ook niet  

bereikbaar, van 25 december t/m 1 januari.  

Voor vragen zijn wij verder van maandag t/m  

vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur te bereiken.  

AVVS 2019 (Aanvullende Voorwaarden  

Van Seizoenplaatsen) 
 

Om de Kennemer Duincampings de uitstraling te 
geven die wij van belang achten voor een prettig  

verblijf, hebben wij naast de RECRON-voorwaarden 
Seizoenplaatsen de Algemene Aanvullende  

Voorwaarden Seizoenkamperen opgesteld. Met deze 
regels willen wij de natuurlijke uitstraling, de  

kwaliteit en de natuurwaarden van onze campings 
waarborgen.  

RECRON VOORWAARDEN SEIZOENPLAATSEN 

 

De Kennemer Duincampings zijn aangesloten bij de 

RECRON (Vereniging van Recreatieondernemers 

Nederland). Hieronder valt het hanteren van de, 

door de RECRON, in nauw overleg met de ANWB 

en de Consumentenbond vastgestelde voorwaarden. 

De RECRON-voorwaarden voor seizoenplaatsen 

vormen een onderdeel van de overeenkomst en 

doen wij u hierbij toekomen. 

 
Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te 

sluiten. Neem hiervoor contact op met uw tussen-

persoon of bank.  

CAMPINGDELAKENS.NL/OVERNACHTEN/SEIZOENKAMPEREN 

SEIZOENKAMPEREN 2019 

HUISREGELS 

 
Om de Kennemer Duincampings de uitstraling te 

geven die van belang is voor een prettig verblijf, zijn 
er naast de RECRON-voorwaarden, huisregels  

opgesteld. Leest u deze aandachtig door, zodat u niet 
voor verrassingen komt te staan? 

   


