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Het meten van elektraverbruik

Met o.a:



Wanneer jij jouw kenteken hebt geregistreerd in jouw
account, kan je ook doorrijden op kentekenherkenning.

De slagboompas kan je 24 uur voor aankomst
downloaden via jouw account, onder 'mijn passen'.

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid zullen wij geen
slagboompasjes meer printen. Heb jij een extra

parkeerkaart gekocht dan zal je deze ook inzichtelijk
krijgen.

 
 
 

Welkom (terug)!
 

Het aftellen is begonnen. Het seizoen 2023 staat voor de deur. Hierbij sturen wij je graag
de welkomstinformatie toe om het seizoen zo goed mogelijk te starten.

 

Liefs, Team 'de Lakens'
 
 
 
 

Start seizoen
Vanaf vrijdag 24 maart, 12.00 uur, zal de camping weer open
gaan. Vanaf dat moment ben je welkom om alles weer op te
bouwen en te blijven slapen. Op de receptie hebben wij een

welkomstcadeautje voor je klaarliggen. Dit is alleen op te halen
door de hoofdboeker op vertoon van een legitimatiebewijs.
Ondanks dat er medewerkers zijn die je kennen, zijn er ook
nieuwe gezichten op de receptie en hebben we rekening te
houden van de privacywet. Het welkomstcadeautje kan je

ophalen tot 7 april, 2023.
 

Tijdens de check-in open wij ook graag met jou, de
hoofdboeker, alle gegevens door en controleren we je

reisgezelschap. zorg je dat je al gegevens bij de hand hebt?
 Kenteken

Openingstijden

Vul je kenteken in

https://www.mijncampingdelakens.nl/mijn-kentekens
https://www.campingdelakens.nl/contact


Het meten van elektraverbruik 
Afgelopen winter zijn op alle stroomkasten meters geïnstalleerd die het verbruik per seizoenplaats kunnen meten

en doorzetten naar jouw online omgeving. In ‘Mijn de Lakens’ is vanaf seizoen 2023 voor iedere kampeerder
inzichtelijk hoeveel stroom je verbruikt. Met behulp van dit inzicht vragen we jou te helpen met verduurzamen door

bewust om te gaan met energie.
 

 Aangezien dit het eerste seizoen is dat we het systeem in gebruik nemen en omdat wij de resultaten die hieruit
voortkomen gaan gebruiken om een beleid vast te stellen, zullen wij de stroom nog niet naar verbruik gaan

doorberekenen. Wij komen later dit seizoen bij je terug om meer duidelijkheid te verschaffen. 
Je zal dus in 2023 nog steeds een vast tarief aan stroom betalen.

Nieuw, de Camping de Lakens app.
 Download de app en beheer gemakkelijk jouw

reservering, check wat er is te doen tijdens jouw verblijf
en nog veel meer... Beschikbaar voor Android en IOS.

Download de app!

Download voor IOS

Betalingen & Pin only
Maak jij gebruik van de uitgestelde betaling middels
incasso rond 1 juni van de laatste termijn: dan vind je

de pas niet online terug. Zorg daarom dat jouw
kenteken is ingevoerd. Houd je er rekening mee dat wij

PIN ONLY zijn?
 
 

Download voor Android

Zeeweg afgesloten - 26 maart
Houd er rekening mee dat zondag 26 maart tussen

11:00 en 16:00 uur de Zeeweg vanaf Zandvoort is
afgesloten, i.v.m. circuit run Zandvoort. Je kan de

camping alleen via Haarlem te bereiken. 
 
 

Staat jouw caravan bij ons in de winterstalling dan zal, mits er geen gebreken worden geconstateerd 
(zoals bijvoorbeeld lekke- of zachte banden), de transporteur zorgen dat deze op 24 maart op de plek

teruggezet is. Hij doet zijn best om dit zo goed mogelijk te doen, staat de caravan dan alsnog nog niet helemaal
naar wens vraag dat of één van je buren je zou willen helpen. Lukt dit niet, de transporteur zal 24 en 25 maart

ook nog rondrijden op het terrein om te ondersteunen en helpen waar nodig. 
 

Winterstalling

https://www.mijncampingdelakens.nl/nl
https://apps.apple.com/us/app/camping-de-lakens-app/id1673071521
https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.everyoffice.apps.android.lakens&hl=nl&gl=US


Dagbezoek en logees 

Werken bij... 

Wi-Fi 2023

Mocht je bezoek ontvangen dat is het niet altijd mogelijk dat zij ook de auto kunnen parkeren op de
camping. Bij een volle parkeerplaats zal er voor de auto elders, buiten de camping een parkeerplaats

gezocht moeten worden. Het vooraf kopen van een dagparkeerkaart is dan ook niet mogelijk. 
Alvast bedankt voor je begrip.

 

 Is er parkeerplaats beschikbaar dan zijn de kosten van de dagkaart € 10,00. Deze kaart kan gekocht
worden bij de receptie op het moment dat je bezoek er is. Parkeren op het aankomstterrein is niet
toegestaan. Ons advies is, bij het ontvangen van je bezoek, laat ze met het OV of de fiets komen.

Een belangrijke verandering ten opzichte van
afgelopen jaren is dat vanaf dit jaar is het gehele wifi

netwerk gratis aangeboden wordt.
 

 Houdt er wel rekening mee, doordat we ons midden in
een natuurgebied bevinden, is de Wi-Fi ontvangst niet

altijd even sterk is.  
 

Ons advies: Blijf lekker offline tijdens de vakantie en
geniet even van niks! 

 
 
 

Werken met een vakantiegevoel!
 Voor Restaurant Gestrand zijn we op zoek naar

leuke collega’s. Ben jij op zoek naar een leuke
(bij)baan in de horeca?

 
 Kom werken in ons gezellige team. Wil jij werken

aan je kleurtje in de bediening op het terras, ben jij
een ster in de keuken of ben jij de baas in de

spoelkeuken? 
 

Check onze openstaande vacatures en solliciteer!
 

Weet jij een leuke collega voor ons?
 Ben jij zelf niet op zoek naar een leuke (bij)baan,

maar ken je wel iemand die goed in ons team
past? Meld diegene nu aan en geniet zelf van een

lekker etentje bij Gestrand t.w.v. € 50,-! 
 

Aanmelden!

https://www.werkenbijdekennemerduincampings.nl/aanmelden-kandidaat


Algemeen

 
Om de (brand)veiligheid te waarborgen dient elke
seizoenkampeerder 1,5 meter uit de scheidingslijn

van de kampeerplek te blijven. Op last van de
brandweer dient de minimumafstand tussen de
kampeermiddelen namelijk 3 meter te zijn. In de
tussenruimte mag wel een bijzettent geplaatst
worden (mits dat opgegeven is bij de receptie)

maar beslist geen auto. Dit om overslaan van een
mogelijke brand te voorkomen. Voor je eigen

(brand)veiligheid adviseren wij je in ieder geval een
brandblusser (jaarlijks gekeurd), een rookmelder,
een koolmonoxidemelder en een schop voor het

blussen met zand voorhanden te hebben in of bij je
kampeermiddel. 

 
Houd je er ook rekening mee dat het

kampeermiddel een halve meter vanaf het pad is
geplaatst?

 
 
 

 
Uiteraard gaan wij ervan uit dat je al goed kennis hebt genomen van de huisregels,

 RECRON voorwaarden en aanvullende voorwaarden seizoenplaatsen voordat je akkoord ging met de
seizoenovereenkomst. Dat is dan al weer even geleden en om niet voor verrassingen komen te staan, 

adviseren we je ze alsnog even door te nemen, zodat je alle informatie weer paraat hebt. 
Zeker wanneer het gaat over het opbouwen en de inrichting van de seizoenplaats.

 
 Heb je vragen of twijfel? Bel of mail ons gerust.

 Veel leesplezier!
 
 

Onderlinge afstand kampeermiddelen 

Keuring kampeermiddel
Als wij in het bezit zijn van je keuringscertificaat, dan

hebben we die geüpload in 'mijn de Lakens'. 
Wil je dit controleren en zo nodig zelf een nieuw

certificaat toevoegen? Het is je eigen
verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat wij in

het bezit zijn van een geldig rapport. 
Een keuringsrapport is maximaal 3 jaar geldig.

 
 Keuring uploaden

https://www.mijncampingdelakens.nl/keuringsrapport


Wij kijken uit naar de start van het seizoen en
wensen je via deze weg alvast heel veel plezier

toe. Voor vragen en/of opmerkingen: Bel of mail
gerust! 

 
Hartelijke groet,

Team 'de Lakens'
 

+31(0)23-5411570
Info@campingdelakens.nl

Onderverhuur
Je hebt de mogelijkheid het kampeermiddel te verhuren voor maximaal 28 nachten. Het aanbieden

hiervan mag niet op commerciële wijze en moet ten allen tijden aan ons gemeld worden via jouw
account in 'mijn de Lakens'. De kosten bedragen € 24,50 per nacht. Constateren wij onderverhuur die

niet is aangemeld dan heeft dit gevolgen, zoals ook na te lezen is in de aanvullende voorwaarden
seizoenkamperen 2023.

 

 Heb jij onderverhuur afgekocht? Denk je er dan ook aan dat je dit nog wel registreert via 
'mijn de Lakens'?

 
 Surfana Festival

In het weekend van 7, 8 en 9 september hult 
Camping de Lakens zich wederom in de wereld van

surf, muziek en good vibes tijdens het jaarlijkse
Surfana Festival. Als seizoengast ben je van harte
welkom om dit weekend mee te vieren. Je krijgt

twee gratis weekendtickets. De tickets kunnen in het
Festival weekend opgehaald worden bij de receptie. 

Neem je legitimatiebewijs mee. Noteer de data
alvast in je agenda! 

 
 

Vragen? Wist je dat?
Wil je op de fiets naar Ijmuiden, hou er dan

rekening mee dat het fietspad langs Parnassia ter
hoogte van Kattendel is opgeheven.  

Advies; neem een afslag eerder. 
 
 
 

tel:+31235411570

