
Tarieven 2016 Camping de Lakens Logiesaccommodaties
Alle bedragen zijn in euro's

Meer informatie over Logeren aan Zee kunt u vinden op de achterzijde van deze tarievenlijst.

Logeren aan Zee
Prijzen exclusief toeristenbelasting

Periodes Midweek Weekend Week Midweek Weekend Week Midweek Weekend Week

vr 25-mrt di 29-mrt Pasen* - 613 - - 540 - - 419 -

di 29-mrt vr 1-apr 247 - - 216 - - 155 - -

vr 1-apr ma 2-mei 324 391 527 283 331 459 201 234 314

ma 2-mei ma 9-mei Meivakantie/Hemelvaart 602 513 700 520 430 604 373 363 433

ma 9-mei di 17-mei Pinksteren* 324 679 - 283 568 - 201 479 -

di 17-mei vr 20-mei 311 - - 269 - - 200 - -

vr 20-mei ma 23-mei - 491 - - 430 - - 304 -

ma 23-mei woe 25- mei 247 - - 216 - - 155 - -

woe 25-mei ma 30-mei Froleichnam** 602 - - 520 - - 373 - -

ma 30-mei vr 1-jul 409 491 669 353 412 604 261 304 413

vr 1-jul vr 15 jul Zomerperiode 626 743 1029 583 675 960 392 457 632

vr 15 jul vr 19-aug Vakantieperiode - - 1280 - - 1069 - - 783

vr 19-aug vr 26-aug Zomerperiode 626 743 1029 583 675 960 392 457 632

vr 26-aug vr 28-okt 337 407 548 293 343 477 208 243 326

*Met Pasen en Pinksteren is het weekend van vrijdag tot dinsdag.

**Met Froleichnam zijn de accommodaties alleen vanaf woensdag tot maandag te huur.

Periodes Midweek Weekend Week Midweek Weekend Week Midweek Weekend Week

vr 29-apr ma 9-mei Meivakantie/Hemelvaart 143 284 305 176 337 405 223 403 489

ma 9-mei di 17-mei Pinksteren* 143 318 - 176 365 - 223 436 -

di 17-mei vr 20-mei 110 - - 135 - - 170 - -

vr 20-mei ma 23-mei - 284 - - 337 - - 403 -

ma 23-mei woe 25-mei 77 - - 93 - - 117 - -

woe 25-mei ma 30-mei Froleichnam** 234 - - 267 - - 316 - -

ma 30-mei vr 1-jul 143 284 305 176 337 405 223 403 489

vr 1-jul vr 15 jul Zomerperiode 170 250 337 210 310 501 276 370 609

vr 15 jul vr 19-aug Vakantieperiode - - 446 - - 555 - - 676

vr 19-aug vr 26-aug Zomerperiode 170 250 337 210 310 501 276 370 609

vr 26-aug vr 30-sep 99 143 229 121 176 283 143 210 343

*Met Pinksteren is het weekend van vrijdag tot dinsdag.

**Met Froleichnam zijn de accommodaties alleen vanaf woensdag tot maandag te huur.

Periodes per 2 persoons kamer per 3 persoons kamer

do 24-mrt vr 28-okt 34 60 74

** De genoemde prijzen zijn per nacht.

Overige tarieven
- Reserveren (kosteloos voor boekingen via de website) 15,00

- Voorkeursboeking per accommodatie 10,00

- Toeristenbelasting 2,15 per persoon, per nacht

- Linnenpakket is inclusief m.u.v. de Kampeerbungalow en de Waard tenten; hier dient u zelf lakens, kussens en dekbedden etc. mee te nemen;

- Voor de volledige inventarislijst kunt u kijken op onze website.

Voorwaarden verhuureenheden
- De tarieven zijn inclusief 6% BTW, gas en elektra en exclusief toeristenbelasting;

- In de periode van vrijdag 15 juli tot vrijdag 19 augustus alleen verhuur van vrijdag tot vrijdag mogelijk;

- Op de aankomstdag kunt u vanaf 15.00 uur bij ons terecht en staat alles voor u klaar; op de vertrekdag kunt u tot 11.00 uur uitchecken.

- Betaling van het verschuldigde logeergeld dient vooraf te worden voldaan;

- Bij vroegtijdig vertrek vindt geen restitutie plaats;

- Op al onze reserveringen zijn de RECRON-voorwaarden en de huisregels van toepassing;

- Mochten er gebreken geconstateerd worden tijdens/na uw verblijf, dan worden deze achteraf verrekend.

- Huisdieren zijn niet toegestaaan;

- Bezoekers dient u aan te melden bij de receptie;

- Op de camping wordt verwacht dat u zich aan de huisregels houdt. Deze zijn verkrijgbaar bij de receptie;

- Op de Kennemer Duincampings wordt gebruik gemaakt van "groene stroom".

Eventuele (tarief)wijzigingen en/of fouten onder voorbehoud.

Versie 01/16

per Hostelbed

Backpackshack** Backpackshack** Backpackshack**

de Waard 2 personen de Waard 4 personen de Waard 6 personen

Airstream, Laidbackshack

Beachlodge (4-6 personen)

Retro Trailer, Beachbus

Beachlodge (2-4 personen) Kampeerbungalow



Uitleg Logeren aan Zee
Laidbackshack Het luxe Hightech Beachhouse is ingericht met 2 slaapkamers inclusief bedlinnen en beddengoed, badkamer met douche en

toilet, open living, keuken, magnetron, waterkoker en koffiezetapparaat. De ruimte is lekker ruim en biedt u veel uitzicht door het

grote glaswerk. Genieten van de mooie omgeving met de opkomende zon die door uw ruit naar binnen schijnt. U kunt ook heerlijk

loungen op de veranda met hangmat en echte lounge-zonnebedden. Van maandag t/m zaterdag ontvangt u de ochtendkrant en

tevens krijgt u een wifi kaart waamee u tijdens uw verblijf gratis kan internetten. De Laidbackshack is geschikt voor maximaal

4-5 personen.

Airstream De Airstream is de hipste trailer van deze tijd. Lekker comfortabel met een flatscreen, i-Pod dockingstation, een douche, toilet,

magnetron en nog veel meer. Buiten hangt de hangmat voor u klaar en kan u lekker relaxen op de zonnebedden. Uw bed is

opgemaakt en ook voor de handdoeken is gezorgd. Van maandag t/m zaterdag ontvangt u de ochtendkrant en tevens

krijgt u een wifi kaart waamee u tijdens uw verblijf gratis kan internetten. De Airstream is geschikt voor maximaal 4 personen.

Beachlodges De Beachlodge is een luxe tent van onverwoestbaar canvasdoek met een stalen frame, luifel en veranda waar de hangmat al

klaar staat. De Beachlodges zijn compleet ingericht zodat uw vakantie direct kan beginnen. In het slaapgedeelte is een ligbad,

toilet en wastafels. In het woongedeelte een relaxte bank vanwaar u lekker tv kijkt of muziek luistert met het dockingstation.

Zelfs de bedden zijn bij aankomst opgemaakt. Van maandag t/m zaterdag ontvangt u de ochtendkrant en tevens krijgt u een

krijgt u een wifi kaart waamee u tijdens uw verblijf gratis kan internetten. De Beachlodges zijn geschikt voor maximaal 4 tot 6

personen.

Retro Trailers De Retro Trailer ziet er uit als het icoon van de 'Fifties' in de USA, maar bij binnenkomst waant u zich in de luxe anno 2015.

Deze ruim opgezette oldtimer caravans bieden u een ruime keuken met alle denkbare benodigdheden, een aparte tweepersoons

slaapkamer en een badkamer met toilet en wastafel. In de loungehoek kan u lekker relaxed tv kijken of luisteren met het

i-Pod dockingstation. De bedden zijn opgemaakt en al het handdoekenpakket ligt voor u klaar. Van maandag t/m zaterdag ontvangt u de

ochtendkrant en tevens krijgt u een wifi kaart waamee u tijdens uw verblijf gratis kan internetten. De Retro Trailers zijn geschikt

voor maximaal 4 personen.

Beachbus Slapen in een echte Amerikaanse schoolbus! Hij is gelegen in een duinpan waar u kan relaxen in de hangmat. De schoolbus is 

voledig ingericht met oa een stapelbed waar zowel onder als beneden een twee-persoonsmatras ligt die opgemaakt is als u aankomt.

Ook is er een keuken met een elektrische koelbox en alles wat nodig is om te koken. De schoolbus is voor maximaal 4 personen.

Kampeerbungalow De Kampeerbungalow is een knus huisje met houten wanden en een zeildak. In de woonruimte vindt u een keukenhoek met

koelkast en tweepitsgasstel. De Kampeerbungalow (24 m2) heeft een slaapkamer met stapelbed. In de woonruimte staat een

slaapbank. Er is elektra, warm water, een houtkachel, magnetron en tv. Van maandag t/m zaterdag ontvangt u de ochtendkrant

en tevens krijgt u een wifi kaart waamee u tijdens uw verblijf gratis kan internetten. De Kampeerbungalow is geschikt voor

maximaal 4 personen.

De Waard tenten De tent is ingericht met bedden (incl. matrassen) en een koelkast. Er is een picknicktafel, stoelen en een hangmat. U kunt dus

gelijk neerstrijken onder het genot van een hapje en een drankje. Het enige dat u hoeft mee te nemen zijn de overige

kampeerartikelen. Denk bijvoorbeeld aan kookgerei, servies, bestek en beddengoed. Van maandag t/m zaterdag ontvangt u de

ochtendkrant. De de Waard tenten zijn geschikt voor 2, 4 en 6 personen.

Onze logeeraccomodaties zijn uitsluitend bedoeld voor gezinnen met kinderen of stellen.

Backpack Shack De Backpackshack is een kamer uitgerust met twee of drie bedden. In de kamers bevindt zich een kachel en electriciteit.

Buiten vindt u een eigen stekje met picknicktafels en hangmatten. Zodra u aankomt kunt u zich gelijk settelen en een 

golf pakken of gezellig wat drinken bij een beachclub. Het enige wat u mee moet nemen zijn de overige kampeermiddelen en 

uw goede humeur! 

Onze Backpack Shacks zijn uitsluitend te huur voor backpackers of stellen
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2 Pers. 4 Pers. 6 Pers.

Max. aantal personen 5 4 of 6 4 4 4 4 2 4 6 2

Elektra

Kachel hout hout

Slaapbank

Stapelbed

Gratis Wifi

TV/DVD

Kookgelegenheid/kookgerei

Keuken- thee- en vaatdoek

Warm water

Toilet

Bedlinnen

Handdoeken

Kinderbed of -stoel mogelijk

Douche

Bad

Eventuele (tarief)wijzigingen en/of fouten onder voorbehoud.

Versie 01/16


