
WELKOM 

WELKOMSTMAP  
 

Op de receptie hebben wij een welkomstmap voor u 
klaar liggen vanaf zaterdag 15 augustus 2019.  

In deze map vindt u:  
- Informatieflyer inclusief plattegrond en 

calamiteitenflyer. - Voucher (1)  voor 15% korting 
voor een behandeling in de wellnessbus . - Vouchers 
(2) voor een yoga- of sportles. - Alle informatie met 

betrekking tot het gebruik van de Sauna in de 
Wastobbe. - Informatie over premium wifi, met 

daarbij een gratis ticket voor één week (te gebruiken 
tussen 15 augustus en 15 september 2019). - Rooster 
& contactgegevens van de Wellnessbus. - Geprinte 
versie van de toegangskaart, en eventueel een extra 
kaart wanneer u deze heeft aangevraagd. Uiteraard 
kunt u deze bij aankomst ook nog aanschaffen en 

bedraagt €57,-.  

VERLENGD NAZOMER ARRANGEMENT 2020 

 

WELKOM 

Het aftellen is begonnen! 

Hierbij ontvangt u de welkomstbrief met alle informatie die u nodig heeft 

om het naseizoen zo goed mogelijk te starten!  

Veel leesplezier en tot snel! 

WIFI 2020  
 

U kunt gebruik maken van het gratis netwerk en inloggen 

via ‘’de Lakens open’’ met wachtwoord: delakens2020 

(kleine letters) 

Voor streamen kunt u een premium ticket 

aanschaffen voor de gewenste periode, en deze 

direct voldoen per IDEAL.  

 

Om het Premium netwerk uit te proberen, ontvangt 

u van ons een gratis weekticket, welke te gebruiken 

is tussen 15 augustus en 15 september 2020. Deze 

vindt u in de welkomstmap. 

Corona 

 

Wij volgen als camping de richtlijnen van het 

RIVM. Denk u daarbij aan het volgende: 

-Het houden van 1,5 meter afstand 

-Mocht u bij het restaurant willen reserveren, dit 

kan online en alleen met eigen huishouden. 

-Blijf thuis indien u klachten heeft zoals griep, 

verkoudheid en/of koorts. 

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 

€ 7,25 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.   



HUISREGELS EN AANVULLENDE  
VOORWAAR VERLENGD NAZOMER 

ARRANGEMENT 
 

Uiteraard gaan wij ervan uit dat u al goed kennis heeft 
genomen van de huisregels, Recron voorwaarden en 

aanvullende voorwaarden voordat u akkoord ging met de 
overeenkomst. Dat is dan al weer even geleden, en om 

niet voor verrassingen komen te staan, adviseren we u ze 
alsnog even door te nemen, zodat u alle informatie weer 
paraat heeft. Zeker wanneer het gaat over het opbouwen 
en de inrichting van de plaats. Heeft u vragen of twijfels? 

Bel of mail ons gerust. . 

SURFANA FESTIVAL UNPLUGGED 
 

Dit jaar zal het Surfana Festival een andere wending 
krijgen. Door de Covid-19 regelgeving zijn er nieuwe 
uitdagingen en moet er geïmproviseerd worden. Het 

Festival zal zich verspreiden over de camping met 
verschillende podium area’s waardoor de 1,5 meter 

afstand gewaarborgd blijft.  
 

Dezelfde sfeer, goede muziek en lekker eten.  
U krijgt vanuit de camping twee gratis 

weekendtickets. Deze kunt u tijdens het weekend 
ophalen bij de receptie.  4, 5 en 6 september 2020. 

EEN FIJNE NAZOMER TOEGEWENST!  

 

Heeft u nog vragen? Laat het ons weten. 

VERLENGEN TOT 8 NOVEMBER 
 

Zoals u wellicht weet is onze camping later geopend 
door de nodige Corona maatregelen.  

Nu hebben wij goed nieuws! Wij mogen namelijk 
twee weken langer open blijven, namelijk tot 8 

november. Mocht u uw nazomer willen verlengen 
dan kunt u dit per e-mail aangeven via: 

liguster@campingdelakens.nl 
 

De kosten bedragen voor twee weken, inclusief 
toeristenbelasting en stroom: 

Dunespot: €88,- 
Loungespot: €104 

Korter bijboeken is niet mogelijk en onder 
voorbehoud van beschikbaarheid 
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Wist je datjes…. 

-Dat restaurant Gestrand een nieuwe menukaart 

heeft met ook veganistische en vegetarische 

gerechten? 

 

-Dat het recreatieteam weer aanwezig is in de 

herfstvakantie met toffe activiteiten? 

 

-Het wellnessteam nieuwe lessen aanbied zoals 

Nirvana fitnes en pilates? 

-Dat de camping twee weken langer open mag 

blijven, namelijk tot 8 november?  

 

 

ONDERLINGE AFSTAND KAMPEERMIDDELEN 
EN  ONDERHOUD 

Om de (brand) veiligheid te waarborgen dient elke 
kampeerder 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 bijzetten geplaatst 
worden (mits dat opgegeven is bij de receptie). Dit 

om overslaan van een mogelijke brand te 
voorkomen. Voor uw eigen (brand) veiligheid 

adviseren wij u in ieder geval een brandblusser 
(jaarlijks gekeurd), een rookmelder, een 

koolmonoxidemelder en een schop voor het blussen 
met zand voor handen te hebben in of bij uw 

kampeermiddel.  Wij vragen uw plek en 
kampeermiddel schoon en netjes te houden voor 

zowel u als uw medekampeerders. 


