
 
Beste gast, 

 
Welkom als seizoenkampeerder op ’de Lakens’.  

 
Wij vragen je digitaal de overeenkomst te ondertekenen (onder ‘mijn overeenkomsten’) en de  

aanbetaling te voldoen voor 25 december 2021. 
 

Heb je nog vragen: bel of mail ons gerust! 

BETALINGSTERMIJNEN 
 

De betalingstermijnen zijn als volgt vastgesteld: 
1e termijn: voor 25 december 2021 € 100,00  

2e termijn:  voor 15 januari 2022 ongeveer 50%  van 
het restantbedrag. 

3e termijn: voor 15 februari 2022 restant bedrag. 
 

De betalingen doe je door in te loggen in 
www.mijncampingdelakens. Hierin vind je ook de 

overeenkomst terug en overige informatie. 

 

    AVVS 2022 
 

Om de Kennemer Duincampings de uitstraling te 
geven die wij van belang achten voor een prettig  

verblijf, hebben wij naast de RECRON-voorwaarden 
Seizoenplaatsen,  de Algemene Aanvullende  

Voorwaarden Seizoenkamperen opgesteld. Met deze 
regels willen wij de natuurlijke uitstraling, de  

kwaliteit en de natuurwaarden van onze campings 
waarborgen.  

 

RECRON VOORWAARDEN SEIZOENPLAATSEN 
 

De Kennemer Duincampings zijn aangesloten bij de  
RECRON (Vereniging van Recreatieondernemers  

Nederland). Hieronder valt het hanteren van de, door 
de RECRON, in nauw overleg met de ANWB en de  
Consumentenbond vastgestelde voorwaarden. De  

RECRON-voorwaarden voor seizoenplaatsen vormen 
een onderdeel van de overeenkomst en kan je 

        nalezen in de seizoensovereenkomst.  
 

Wij adviseren je een annuleringsverzekering af te 
sluiten. Neem hiervoor contact op met je 

tussenpersoon of bank..  

HUISREGELS 
 

Om de Kennemer Duincampings de uitstraling te 
geven die van belang is voor een prettig verblijf, zijn 

er naast de RECRON-voorwaarden, huisregels op 
gesteld. Lees je deze aandachtig door, zodat je niet 

voor verrassingen komt te staan? 



KENNISMAKINGSGESPREK 
 

Zoals aangegeven in de email zullen wij contact met 
je opnemen voor het maken van een afspraak. Dit 

doen we om kennis te maken en met je door te  
spreken welk kampeermiddel je zou willen plaatsen 
op de seizoenplaats en wat je idee hier verder bij is. 

Dit om latere teleurstelling te voorkomen. 
Gezien de huidige maatregelen laten wij je nog  

weten, hoe en in welke vorm we dit zullen doen. 

ONDERHUUR 2022 
 

In 2022  is het toegestaan om, i.o.m.  
campingmanagement,  maximaal 28 nachten in het 
seizoen je kampeermiddel te verhuren aan vrienden 

of familie (niet commercieel). Onderhuur moet je  
vooraf bij ons aanmelden en betalen. De kosten  

bedragen € 24,50 per nacht. Ook kan je de 
onderhuur afkopen. Meer informatie hierover lees je  

in de algemene aanvullende voorwaarden 
seizoenkamperen 2022. 

  

 KEURING KAMPEERMIDDEL 
 

Wij dienen in het bezit te zijn van een geldig  
keuringscertificaat van je kampeermiddel,  

betreffende de gas- en elektra installatie.  Dit is een 
onderdeel van de overeenkomst die we met elkaar 

aangaan. Wil je hier zorg voor dragen, als je dat nog 
niet gedaan hebt? of als de keuring gaat verlopen? Je 

kan het geldige certificaat zelf uploaden onder 
 ‘mijn keuringsrapport’. We zien het bewijs graag  

uiterlijk 15 april 2022 tegemoet. 

 

 

Wij wensen je alvast veel plezier met alle voorbereidingen op het komende seizoen.  
Heb je vragen, bel of mail ons gerust. 

 
Prettige winter toegewenst. 


