TOERISTISCH RESERVEREN
WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN
DE PLAATSEN?
Alle plaatsen hebben 16 ampère stroom en zijn in de
duinen gelegen, het verschil zit hem in de faciliteiten
bij de plaats.

BEACHSPOT
Zijn de tentplaatsen gelegen op een zandveld zonder
extra voorzieningen. Dit zijn de bruine plaatsen bij het
Schelpengat op de plattegrond.

DUNESPOT
Heeft geen extra faciliteiten, dit zijn de rode plaatsen
op de plattegrond.

RELAXPLACE
Heeft een hangmat op de plaats en zijn de paarse
plaatsen op de plattegrond.

PLAYTOWN
Is met een trampoline en zandbak tussen de plaatsen,
gericht op gezinnen met kinderen tussen de 2-10 jaar.
Dit zijn de blauwe plaatsen op de plattegrond.

COMFORTAREA
Hebben een watertappunt, vuilwatercircuit en een
hangmat op de plek. Dit zijn de groene plaatsen op de
plattegrond

LOUNGESPOT
Heeft een picknicktafel en is meer privé gelegen dan
overige plaatsen. Dit zijn de zwarte plaatsen op de
plattegrond.

HEBBEN JULLIE SPECIAAL PLAATSEN VOOR
CAMPERS?
Als uw camper groter is dan 6 meter kunt u het best
contact met ons opnemen voor de beste plek.
Alle categorie plaatsen voor caravans kunnen ook
worden geboekt voor de camper, behalve in het
Liguster. Hier is de grond te zacht en zal uw camper
wegzakken.

KAN IK VOOR 1 NACHT EEN PLEK
RESERVEREN?
Nee, dit is helaas niet mogelijk. U kunt een plek
reserveren vanaf 2 nachten. Als u echt maar 1 nacht wilt
blijven, kunt u het op de bonnefooi proberen.
Wij kunnen alleen niet garanderen dat wij een plaats
beschikbaar hebben als u hier aankomt.

WANNEER KAN IK BETALEN?

KAN IK KOSTELOOS ANNULEREN?

U betaalt bij ons altijd vooraf. In ‘mijn de Lakens’ gaat
dit heel gemakkelijk via IDEAL.

Annuleren is bij ons nooit kosteloos en gaat via de
Recron-Voorwaarden. Wanneer u binnen een maand
voor aankomst annuleert dient u 90%
betalen. Kijk voor de voorwaarden op
www.campingdelakens.nl/tarieven. We adviseren een
annuleringsverzekering af te sluiten bij uw bank of verzekeringsagent.

MET WELKE SAMENSTELLING KAN ER
GEKAMPEERD WORDEN?
Alle plaatsen zijn geschikt voor maximaal 2
volwassenen en (eventueel) 4 kinderen.

KAN IK MET EEN GROEP KOMEN?

WAT IS HET TREKKERS TARIEF?
Het trekkers tarief is voor mensen die met de fiets,
o.v. of lopend aankomen zonder te reserveren.
Zij betalen een lage prijs en staan op een trekkersplek
(max. 3 dagen). Er mogen maximaal 4 personen op
het trekkerstarief.

KAN IK OOK RESERVEREN IN HET
LIGUSTER GEDEELTE?
In het hoogseizoen van 14 juli tot 19 augustus kunt u
ook kamperen op één van onze Dunespot of
Loungespot plaatsen. Voor minimaal 1 week (zaterdag
tot zaterdag) en maximaal 3 weken. Dus aankomst en
vertrek is op de zaterdag.

Bij ons kunt u met maximaal 2 volwassenen verblijven
met maximaal 4 kinderen erbij. In totaal dus met 6
personen. Voor groepen volwassenen hebben wij geen
mogelijkheden. Wilt u met bevriende gezinnen
verblijven? Stuur een mail naar
info@campingdelakens.nl met alle informatie en we
zullen u informeren over de mogelijkheden.

KAMPEERPLAATS
VANAF HOE LAAT MAG IK OP DE PLAATS?
De plaatsen zijn vanaf 14:00 uur voor u beschikbaar.

HOE LAAT IS DE UITCHECKTIJD?
Onze uitchecktijd is 11:00 uur ‘s ochtends.

MAG IK MIJN AUTO BIJ DE PLAATS
PARKEREN?
Bij al onze plaatsen mag u één auto parkeren.
Met uitzondering van het Schelpengat, en de
aangegeven Dune– en Loungespot Tentplaatsen.
Deze plaatsen zijn niet geschikt voor auto’s en hebben
een eigen parkeerplaats in de buurt. Komt u met een
tweede auto dan betaalt u €7,- per dag voor deze auto.
U kunt hem parkeren op de parkeerplaats bij
supermarkt de Spar.

HOEVEEL PERSONEN MOGEN ER MAXIMAAL
PER PLAATS?
Alle plaatsen zijn geschikt voor maximaal 2
volwassenen en (eventueel) 4 kinderen. Dit tot een
maximum van 6 personen. Als u met meer dan 6
personen wilt komen zult u een extra plaats moeten
boeken. Dit is i.v.m. de brandveiligheid op de
camping.

HOEVEEL KAMPEERMIDDELEN MOGEN ER
OP DE PLAATS STAAN?
Standaard 1 groot kampeermiddel en een bijzettentje
(2-persoons koepeltent). Dat is bijvoorbeeld een
caravan en een tentje.

IS ER STROOM BESCHIKBAAR OP DE
PLAATS?
Ja, al onze plaatsen zijn voorzien van 16 ampère stroom
met uitzondering van het linker gedeelte van het
Schelpengat en de Slurf. Wanneer u stroom heeft is dit
24/7 voor u beschikbaar.

IS ER WIFI OP DE PLAATS BESCHIKBAAR?
Er is WiFi op de plaats beschikbaar alleen hier zitten
wel extra kosten aan verbonden. Voor één dag kost het
€5,- en voor 2 dagen €9,-. Het is ook mogelijk voor een
week of langer. U kunt WiFi zo lang nemen als u wenst.
Wij hebben gratis WiFi in het restaurant.

ALS IK EERDER WIL VERTREKKEN,
KRIJG IK DAN GELD TERUG?
Als u uw reservering verkort valt dit onder de
Recron-Voorwaarden. De voorwaarden kun u
terugvinden op:
www.campingdelakens.nl/tarieven-en-voorwaarden

OVERIGE VRAGEN
HEB IK MUNTJES NODIG VOOR DE
DOUCHE?
Nee, u kunt gratis gebruik maken van onze
douches in de badgebouwen.

HOE KOM IK HET SNELST BIJ HET STRAND?
Er zijn verschillende manieren om bij het strand te
komen. U kunt via het Schelpengat naar het strand.
Vanaf daar is het 1 km door de duinen. U kunt ook
achterlangs ons restaurant lopen en vanaf daar is het
100 meter lopen. Deze weg heeft wel een klim over een
duin. Via de boulevard is het 1 km en ongeveer
10 minuten lopen.

IS HET MOGELIJK OM TE BARBECUEËN?

KAN IK ERGENS EEN FIETS HUREN?

In verband met de brandveiligheid in de duinen is open
vuur niet toegestaan. Daarom kunt u alleen barbecueën
met gas of elektra. U kunt een barbecue huren bij
‘Behind the Beach’ fietsverhuur.

Op de camping achter de supermarkt en de
speeltuin is er een fietsverhuur ‘Behind the Beach’.
Daar kunt u verschillende fietsen huren.

KAN IK DE SAUNA GEBRUIKEN?
Alle gasten krijgen een saunacode in hun
‘mijn de Lakens’. Hiermee kunt u gebruik maken van
onze saunafaciliteiten. Wij hebben speciale badkleding
en damesdagen. Deze kunt u terugvinden op het
rooster van de sauna. Voordat u van de sauna
gebruik maakt is douchen verplicht.
Saunagebruik is voor alle gasten vanaf 18 jaar.

ZIJN HUISDIEREN TOEGESTAAN?

KAN IK IN DE BUURT ERGENS GELD
PINNEN?

Helaas niet. We liggen in een beschermt natuurgebied
waar veel dieren leven. Hierdoor zijn huisdieren niet
toegestaan, ook niet als ze in de auto blijven.

Bij supermarkt de Spar kunt u geld opnemen tot een
maximum van €50,- per persoon. Dit kan ook bij de
receptie.

TOT HOEVEEL JAAR ZIJN KINDEREN
GRATIS?
Vanaf 3 jaar moet er voor kinderen toeristenbelasting
betaalt worden. Voor kinderen van 0, 1 of 2 hoeft dat
niet.

PIN ONLY IN DE RECEPTIE
Vanwege duurzaamheid en digitalisering kunt u vanaf
heden bij ons alleen nog maar betalen met pin of
creditcard.

WAT ZIJN DE WELKOMSTTIJDEN VAN DE
SUPERMARKT?
De supermarkt is in het laagseizoen geopend van
9:00tot 13:00 uur en ‘s middags van 15:00 tot 18:00
uur, op dinsdag- en donderdagmiddag gesloten.
In het hoogseizoen en in de vakantieperiodes is het
geopend van 9:00 tot 13:00 uur en ‘s middags van
15:00 tot 19:00 uur.
Op de schermen in de badhuizen vindt u de
openingstijden voor tijdens uw verblijf.

OP WELKE DAGEN IS DE RECREATIE
AANWEZIG?
In het seizoen tijdens alle vakantieperiodes.
De recreatie begint altijd in het Paasweekend. Verder
zijn ze aanwezig in de meivakantie, met Hemelvaart
en Pinksteren, alle weekenden in juni, in het
hoogseizoen en met de herfstvakantie.
Het programma kunt u bekijken op
www.campingdelakens.nl/activiteiten

RUSTTIJD
Na 22:00 uur moet het stil zijn op de camping.
Veel gasten slapen dan al, en we willen natuurlijk niet
dat de nachtrust verstoord wordt.

WAT ZIJN DE WELKOMSTTIJDEN VAN HET
RESTAURANT?
De actuele welkomsttijden van restaurant Gestrand
vindt u op www.restaurantgestrand.nl. In het voor– en
naseizoen is het restaurant geopend van donderdag t/m
zondag. In het hoogseizoen is ons restaurant dagelijks
geopend.

MAG IK EEN KAMPVUUR MAKEN?
Open vuur en kampvuur is op het terrein verboden.
Het duingebied waar wij in zitten is een zeer
brandgevoelig gebied. Als u graag van een kampvuur
wilt genieten kunt u van ons georganiseerde kampvuur
aansluiten. Het kampvuur is elke vrijdagavond vanaf
19:00 uur tijdens vakantieperiodes.

‘MIJN DE LAKENS’, WAT KAN IK HIER
VINDEN?
In ‘mijn de Lakens’ vindt u leuke informatie voor
tijdens uw verblijf. Van welkomsttijden tot uitstapjes of
uw slagboompas. Hiermee kunt u uw vakantie goed
voorbereiden.

MAG IK MET MIJN SCOOTER/BROMMER OP
HET TERREIN?

KRIJG IK MIJN SLAGBOOMKAART VOOR
AANKOMST?

Op het terrein mag niet worden gereden met een
scooter of brommer. Deze kunt u achter de receptie in
het fietsenhok parkeren. Gasten die slecht ter been
zijn mogen zich melden bij de receptie en vragen naar
de mogelijkheden.

48 uur voor aankomst kunt u de slagboompas
downloaden op uw telefoon of de kaart printen. Deze
ziet u alleen wanneer u de reservering compleet betaald
heeft en het kenteken heeft ingevuld.

TOT HOE LAAT KAN IK DOOR DE
SLAGBOOM?

CAMPINGVOS
Wij hebben op de camping onze eigen camping vos.
Hij is ongevaarlijk, heel leuk en hij heet Nelson. Toch
raden wij u aan hem geen eten te voeren, te aaien of
binnen te laten. Het is en blijft een wild dier en we
weten nooit wat hij bij zich draagt.
Ook kunt u beter geen vuilniszakken buiten zetten of
andere vormen van etenswaren achterlaten.
Niet alleen Nelson vindt dit heel lekker, ook de
zeemeeuwen lusten hier pap van.

Achter de receptie is een slagboom waar u met uw
slagboompas 24 uur per dag door kunt gaan. Mocht u
na 22:00 uur aankomen dan kunt u de auto na de
slagboom op het parkeerterrein zetten. De slagboom
naar ‘de Kuil’, ‘de Voorkuil’ en het ‘Liguster’ is dan
gesloten tot 8:00 uur ‘s morgens. Bij het Konijnen pad
hebben we een slagboom naar het ‘Seizoengedeelte’ en
de ‘de Waardtenten’. De tweede slagboom is hier
gesloten van 20:00 tot 8:00 uur. Op vrijdag gaat deze
om 22:00 uur dicht.

WAAR VIND IK MIJN PLAATSNUMMER?
Bij ons kunt u een plaats met voorkeur boeken. Dan
weet u gelijk welke plaats u heeft. U betaald hier €10,extra voor. Wanneer u geen voorkeur aangeeft bij
het boeken hoort u bij aankomst wat uw
plaatsnummer is. Heeft u alles betaald en uw
kenteken ingevuld? Dan ontvangt u 48 uur voor
aankomst uw slagboompas en vindt u uw
plaatsnummer onder tabblad ‘mijn reserveringen’.

In dit document hebben we zoveel mogelijk informatie
voor u verzameld. Mocht u toch nog een vraag hebben
die hier niet beantwoord wordt, dan horen we het
graag. Zo hopen we u een goede voorbereiding te
geven op uw vakantie.

BEZOEK/LOGE’S
MOET IK BEZOEK AANMELDEN?
De bezoekers kunnen bij de receptie een
parkeerkaartje kopen van €7,- per auto. Met deze kaart
kunnen zij de hele dag parkeren op ons parkeerterrein
bij de supermarkt. Parkeren is alleen mogelijk achter
de slagboom. Zij hoeven zich verder niet te registreren.

HOE WERKT HET ALS ER IEMAND
WILT KOMEN LOGEREN?
Leuk! U heeft een logé! Als er iemand bij u komt
logeren, rekenen wij daar €6,50 logékosten voor en nog
€2,30 toeristenbelasting. Dit is per persoon per nacht.
U betaalt dit alleen als het personen aantal boven op de
kampeerplaats boven de 4 personen is.
Als u met minder dan 4 personen op de plaats staat,
betaalt u alleen de toeristenbelasting. Er mag een
maximaal van 6 personen verblijven op de plaats.

