VOORWAARDEN POP-UP STORE CAMPING DE LAKENS 2023
1. Boeken van de Pop-up Store
a. Om in 2023 gebruik te maken van de Pop-up Store kan je vanaf heden via de website
een aanvraag doen voor een reservering. Nadat het aanvraagformulier is ingevuld,
worden de datum en de producten bekeken. Wanneer Camping De Lakens akkoord
gaat, volgt er een bevestigingsmail. Deze e-mail maakt de reservering pas definitief.
b. Het is mogelijk om per persoon 4 verschillende reserveringen te maken.
c. Reserveringen zijn te maken vanaf 3 dagen tot maximaal één week aaneensluitend.
d. Het seizoen begint vanaf 24 maart 2023 en duurt tot 29 oktober 2023.
2. Gebruik van de Pop-up Store
a. De gebruiker kan de Pop-up Store gebruiken van 9.00 uur tot 21:00 uur. Er kan niet
overnacht worden in de Pop- up Store.
b. Opbouwen gebeurt op de dag zelf.
c. Na overleg kunnen de Pop-up Store gebruikers vanaf de namiddag voor aanvang hun
winkel opbouwen.
d. Afbouwen na 19.00 uur is niet toegestaan, i.v.m. avondrust.
e. Huisdieren zijn niet toegestaan op de camping.
f. Gebruik van de Pop-up Store is op eigen risico.
g. Bij het inchecken ontvangt je een slagboomkaart, waar je mee naar de Pop-up Store
kan rijden. De auto kan je bij ons op de parkeerplaats parkeren.
h. In de Pop-up Store is elektriciteit aanwezig.
i. Om geen productoverlapping te hebben met onze winkeliers, staat Camping De Lakens
alleen producten binnen de volgende categorieën toe: Kleding, Sieraden, Persoonlijke
verzorging en Interieur en Lifestyle.
j. Aanwezig in de pop-up store; display tafel voor de spullen, kassa hoekje, bezem, stoffer
en blik, diverse schoonmaak spullen, krijtbord en krijtstiften.
3. Betalingen
a. De specifieke prijs per dag vind je in de tariefwijzer 2023 van de Pop-up Store.
b. Prijs is inclusief Pop-up faciliteiten als elektra, water, parkeren en toegang tot het Wi-Fi
netwerk.
c. De aanbetaling dient gedaan te zijn twee maanden voor je in de Pop-up Store jouw
winkel opent.
d. Het restant van de betaling dient gedaan te zijn één maand voor je in de Pop-up Store
uw winkel opent.
e. Annuleren is kosteloos tot één maand van te voren, daarna worden er €50,- aan
administratiekosten in rekening gebracht.
4. Promotie van uw winkel
a. Ondernemers kunnen zelf hun promotie verzorgen door via Facebook
@campingdelakens, of #campingdelakens, of via Instagram @campingdelakens of
#campingdelakens de camping te vermelden.
b. Het ophangen van posters in onze sanitair gebouwen is niet toegestaan.
c. Er is een krijtbord aanwezig, die mag je voor aan weg plaatsen met informatie.
d. Heb je flyers? Deze mogen op de balie van de receptie, Spar, Behind the Beach
(fietsverhuur) en restaurant Gestrand worden geplaatst. Niet in de Sanitairgebouwen
etc.
e. Wij gebruiken digitale informatie borden, hier kan je ook een flyer voor aanleveren.
Afmetingen 1080 px (breedte) bij 1920 px lengte.
5. Overig
a. Wanneer je boekt bij Camping de Lakens ga je automatisch akkoord met de
voorwaarden van de Pop-up Store en de huisregels van Camping de Lakens.
b. Mocht je nog vragen hebben kan je contact met ons opnemen via de email:
info@campingdelakens.nl of telefonisch: 023-5411570

