
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

VERLENGD NAZOMER ARRANGEMENT 2021 

WELKOM 

 

Hierbij ontvang je de welkomstbrief met alle informatie die je nodig hebt om 

het naseizoen zo goed mogelijk te starten. Inchecken kan vanaf 14:00 uur. 

Alvast een hele fijne nazomer gewenst en tot snel!  

WIFI 2021 

 

Je kunt gebruik maken van het gratis netwerk en inloggen 

via ‘’de Lakens open’’ met wachtwoord: de-lakens (kleine 

letters). 

Voor streamen kun je een premium ticket aanschaffen voor 

de gewenste periode, en deze direct voldoen per IDEAL. 
Om het premium netwerk uit te proberen, ontvang je van 

ons een gratis weekticket, welke te gebruiken is tussen 14 

augustus en 14 september 2021. Deze vind je in de 

welkomstmap. 

 

HUISREGELS EN AANVULLENDE   

VOORWAAR VERLENGD NAZOMER  

ARRANGEMENT  

 
Uiteraard gaan wij ervan uit dat je al goed kennis 

hebt genomen van de huisregels, Recron 
voorwaarden en 

aanvullende voorwaarden voordat je akkoord 

ging met  de overeenkomst. 

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 plaats. Heb je 

vragen of twijfels? Bel of mail ons gerust. 

liguster@campingdelakens.nl  

VERLENGD NAZOMER ARRANGEMENT 2021 

WELKOMSTBOEKJE 

 
Op de receptie hebben wij een welkomstboekje voor je 

klaarliggen vanaf zaterdag 14 augustus 2021. 
 

In het welkomstboekje met voucher vind je het volgende: 
Informatieflyer inclusief plattegrond en calamiteitenflyer. 

Voucher (1x) met 15% korting 
-Voor een behandeling in de wellnessbus 

-Fietsverhuur Behind the Beach 
-Mifune Watersports  

 
Vouchers (2x) voor een yoga- of sportles. 

Alle informatie met betrekking tot het gebruik van de sauna 
in de Wastobbe. 

 
Informatie over premium wifi 

 
Geprinte versie van de toegangskaart, en eventueel een 

extra kaart wanneer je deze hebt aangevraagd. 
Uiteraard kun je deze bij aankomst ook nog aanschaffen en 

bedraagt €60,-. 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

CORONA  

  

Wij volgen als camping de richtlijnen van het RIVM.  

Hou de website in de gaten voor alle actuele informatie omtrent aangepaste maatregelen. 

VERLENGD NAZOMER ARRANGEMENT 2021 

SURFANA FESTIVAL UNPLUGGED 
 

Indien het festival mag plaatsvinden: 
Dan krijg je vanuit de camping twee gratis weekendtickets. 

Deze kun je tijdens het weekend ophalen bij de receptie. 
Zet 10, 11 en 12 september 

2021 voor alle zekerheid in je agenda! We zullen je op de 

hoogte houden van de ontwikkelingen. 

WIST JE DAT?  

-Je nu ook op jouw kenteken kunt doorrijden door de 

slagboom? Omdat dit net nieuw is kun je ook nog jouw  

QR-code gebruiken. 

-De recreatie weer een tof programma heeft klaarstaan 

voor de herfstvakantie? Kijk hier op onze website. 

-Restaurant Gestrand in het weekend nu ook jouw 

bestelling bezorgd bij de plek? Hoe leuk is dat! 

-We nieuwe sportieve en relaxte activiteiten hebben zoals, 

Energy Healing, Mindfuldnis en nieuwe sportlessen. 

Kom deze gerust een keer uitproberen en gebruik hiervoor 

jouw voucher! 

 

DAGBEZOEK EN LOGEES   

  

Wij vinden het leuk om ook bezoekers en 

logees te verwelkomen. Deze bezoekers hoeven 

alleen een autokaart te betalen die geparkeerd 

dient te worden op de centrale parkeerplaats. 

Deze kosten bedragen € 8 per dag . Twee auto’s 

gelijktijdig op de plek parkeren is niet 

toegestaan.  

Let wel op: er mogen  

nooit meer dan zes personen per nacht op de 

plaats aanwezig zijn. Spijtig genoeg kunnen wij 

geen garantie geven op de beschikbaarheid van 

een parkeerplaats. Bij een volle parkeerplaats 

zal er voor de auto elders, buiten de camping 

een parkeerplaats gezocht moeten worden. 

Onze excuses voor het ongemak.   

Helpen met opbouwen mag natuurlijk het 

eerste weekend en kan je een dag-pasje halen 

bij de receptie.  

https://www.campingdelakens.nl/corona
https://www.campingdelakens.nl/recreatie/activiteiten-op-de-camping

