
TARIEVEN 2020 TOERISTENPLAATSEN

Alle bedragen in euro's

Een uitleg van alle type plaatsen kunt u vinden op de achterzijde van deze tarievenlijst.

Prijzen per nacht op basis van 4 personen inclusief elektra en BEACHSPOT/SLURF BEACHSPOT DUNESPOT PLAYTOWN COMFORTAREA

exclusief toeristenbelasting TENT PLEKKEN TENT PLEKKEN RELAXPLACE LOUNGESPOT

Aankomsttijd 14.00 uur - vertrektijd 11.00 uur excl. Elektriciteit

ma 4-mei zo 10-mei 34,65 42,05 45,50 52,20 55,55

zo 10-mei wo 20-mei 7=6* 22,50 29,85 31,90 35,95 38,00

wo 20-mei ma 25-mei Hemelvaartarrangement 203,75 240,75 261,25 301,50 321,50

ma 25-mei vr 29-mei 22,50 29,85 31,90 35,95 38,00

vr 29-mei di 2-jun Pinksterarrangement 163,00 192,60 209,00 241,20 257,20

di 2-jun wo 10-jun 28,55 35,95 38,65 44,05 46,75

wo 10-jun ma 15-jun Fronleichnam arrangement 203,75 240,75 261,25 301,50 321,50

ma 15-jun ma 29-jun 28,55 35,95 38,65 44,05 46,75

ma 29-jun vr 10-jul Zomerperiode 34,65 42,05 45,50 52,20 55,55

vr 10-jul zo 23-aug Vakantieperiode 40,75 48,15 52,25 60,30 64,30

zo 23-aug zo 30-aug Zomerperiode 34,65 42,05 45,50 52,20 55,55

zo 30-aug zo 6-sep 28,55 35,95 38,65 44,05 46,75

zo 6-sep zo 8 nov 7=6* 22,50 29,85 31,90 35,95 38,00

* 7 nachten verblijven = 6 nachten betalen

Trekkerstarief (te voet of per fiets maximaal 3 nachten)

1ste persoon 16,50

Extra persoon 6,90

Toeristenbelasting 3,00

Arrangementen Liguster (op basis van 4 personen) DUNESPOT LOUNGESPOT

Verlengd voorzomer arrangement van vrijdag 27 maart tot zaterdag 11 juli* 971 1.202

Toeristenbelasting verlengd voorzomer arrangement 273 273

Elektra verlengd voorzomer arrangement 217 217

Totaal 1.461 1.692

Arrangementen Liguster (op basis van 4 personen) DUNESPOT LOUNGESPOT

Verlengd nazomer arrangement van zaterdag 15 augustus tot zondag 25 oktober* 569 728

Toeristenbelasting verlengd nazomer arrangement 180 180

Elektra verlengd nazomer arrangement 143 143

Totaal 892 1.051

* Arrangementen Liguster zijn exclusief krant

OVERIGE EXTRA KOSTEN

Voorkeur per plaats 15,00

Extra 5e en 6e persoon 6,90 per nacht

Toeristenbelasting 3,00 per persoon per nacht

Extra auto 7,25 per dag 

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



UITLEG TOERISTENPLAATSEN

BEACHSPOT Een Beachspot is een tentplaats met een zandondergrond en biedt u de kwaliteit die u kunt verwachten van Camping

de Lakens. De Beachspot plaatsen zijn autovrij en bevinden zich op het Schelpengat en in de Voorkuil.

Een deel is met elektriciteit en een deel zonder. De plekken zijn geschikt voor twee tweepersoonstenten of een 

vierpersoonstent. U kunt hier met vier personen per plek kamperen.

DUNESPOT Een Dunespot biedt u meer ruimte dan de Beachspot. De ligging van een Dunespot is centraler en rustiger. De plaats is

geschikt voor caravans, vouwwagens en tenten. U kunt uw auto op de kampeerplaats parkeren. Een gedeelte van de

Dunespot plekken zijn ook geschikt voor campers.

PLAYTOWN Een Playtown is een comfortplaats en uitstekend geschikt voor gezinnen met kleine kinderen. Voor de kleintjes zijn er extra

(water)speelgelegenheden op en rond de plaats. Deze plaatsen zijn autoluw; tijdens uw verblijf kunt u parkeren op de plaats.

U ontvangt tevens van maandag t/m zaterdag de lokale ochtendkrant gratis in uw voortent (met uitzondering van feestdagen).

RELAXPLACE Op de Relaxplace kunt u echt tot rust komen en van de natuur genieten, de plek is voorzien van een hangmat. Om helemaal

tot rust te komen, verzoeken wij u gedurende het verblijf alleen de auto te gebruiken op de daarvoor aangegeven tijden.

U ontvangt tevens van maandag t/m zaterdag de lokale ochtendkrant gratis in uw voortent (met uitzondering van feestdagen).

COMFORTAREAEen Comfortarea plaats biedt u nog meer luxe als een Relaxplace. De plaats is voorzien van hangmat en u heeft de 

beschikking over water plus een riool voor het wegspoelen van afvalwater. U kan uw auto op de kampeerplaats parkeren.

U ontvangt van maandag t/m zaterdag de lokale ochtendkrant gratis in uw voortent (met uitzondering van feestdagen).

LOUNGESPOT Een Loungespot is de ruimste kampeerplaats die Camping de Lakens u kan bieden. De Loungespot plaatsen zijn 

rustig en privégelegen. Daarnaast staat er een handige picknicktafel op de plaats. Van maandag t/m zaterdag ontvangt

u de lokale ochtendkrant gratis in uw voortent (met uitzondering van feestdagen). U kunt uw auto op de plaats parkeren.

Alle plaatsen zijn voorzien van 16 ampère stroom tenzij anders vermeld.

Voor meer informatie en mogelijkheden over de plaatsen kunt u contact opnemen met de receptie.

Tel: 023-5411570 of per mail: info@campingdelakens.nl

VOORWAARDEN

 - Alle tarieven zijn inclusief BTW, uitgaande van de huidige BTW tarieven geldend op 20 maart 2018.

 - We houden ons het recht voor de prijzen aan te passen als het BTW tarief stijgt.

 - Inclusief in de prijs zit één auto, vrij douchen en toegang tot de Kennemerduinen.

 - Per plaats mogen er maximaal 6 personen overnachten, voor 5e/6e persoon geldt een extra tarief.

 - U kunt op de aankomstdag vanaf 14.00 uur op uw plaats.

 - Op de vertrekdag dient u om 11.00 uur de plaats vrijgemaakt te hebben.

 - Betaling van het verschuldigde kampeergeld dient vooraf te worden voldaan.

 - Bij het bepalen van het aantal nachten dient u rekening te houden met het feit dat wij geen kampeergeld kunnen restitueren.

 - Bij vroegtijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

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

 - In verband met het beschermde natuurgebied waar wij ons in bevinden zijn huisdieren helaas niet toegestaan.

 - Bezoekers dient u aan te melden bij de receptie.

 - Er wordt verwacht dat u zich aan de campingregels houdt. Deze zijn verkrijgbaar bij de receptie.

 - Op Camping de Lakens wordt gebruik gemaakt van "groene stroom".

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


