
 
 
 
 
 
Seizoenkamperen 
Ervaar op de Lakens het ultieme strandgevoel met een tikje wellness. De wind door je haren, zand 
tussen je tenen en de zon op je gezicht: dat is het echte 'de Lakens' gevoel. En,hoe fijn is het om na 
een dagje strand, stad of lekkere (strand)wandeling jezelf lekker te laten masseren of om nog even te 
relaxen in de sauna? Bij ons is dit mogelijk. 
Geniet van eind maart tot eind oktober van een prachtige seizoenplaats. Kennemer Duincamping de 
Lakens beschikt over ca. 290 seizoenplaatsen. 
 
Verschillende plaatsen 
Wij hebben zes verschillende categorieën seizoenplaatsen. Het verschil in plaats zit in bijvoorbeeld: 
de grootte en de ligging van de plaats, hoever het van het Badhuis gelegen is en hoeveel privacy de 
plaats biedt. 
 
Wij hebben ook autovrije seizoenplaatsen. Speciaal voor gezinnen met kinderen, maar ook als u 
gesteld bent op 'extra' rust. Hiervoor is uiteraard wel elders een privé-parkeerplaats.  
 
Er zijn ook seizoenplaatsen waar de auto wel op de kampeerplaats mag staan. 
 
De plaatsen zijn inclusief 1 auto parkeerkaart, 6 personen (familieleden, 1e-2e graads), beschikken 
over 16 ampère electra, gratis douchen en u mag gratis gebruik maken van de wellness-voorzieningen 
in het Badhuis tijdens het seizoen. Zoals Turks Stoombad, Finse Sauna en infraroodsauna.  
 
Huisregels? 
Op Kennemer Duincamping de Lakens zijn er huisregels die gehandhaafd zullen moeten worden. Dit 
om de veiligheid, orde en rust te handhaven en het op deze manier iedereen naar het zin te maken. 
U bent van harte welkom met een tent, vouwwagen, camper of toercaravan. Zolang het maar één 
kampeermiddel is. Uiteraard is in overleg het plaatsen van een klein koepeltentje geen probleem. 
 
Huisdieren zijn niet welkom op 'de Lakens'. Maar, wees gerust, u zult er een hoop andere dieren 
tegenkomen. Vossen, konijnen, reeën en herten. Ze komen zeker voorbij. 
 
Barbecueën is toegestaan, maar dit mag alleen met gas of elektrisch. 
 
Reserveren 
Het reserveren van een seizoenplaats is mogelijk vanaf 1 december, 10.00 uur. (middels een loting) 
voorafgaand aan het nieuwe seizoen.  
 
Nieuwsgierig geworden? 
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de vrij te komen plaatsen (ongeveer een week 
voorafgaand aan 1 december) dan kunt u zich aanmelden voor onze geïnteresseerdenlijst. Dit doet u 
door uw gegevens door te sturen naar seizoenkamperen@campingdelakens.nl. Neem gerust contact 
met ons op. Wellicht staat uw vraag tussen … ‘de meest gestelde vragen’…? 
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Meest gestelde vragen en antwoorden Seizoenplaatsen Kennemer Duincamping de Lakens  

 
Wanneer kan ik een seizoenplaats reserveren? 
Het reserveren van een seizoenplaats is mogelijk per 1 december, 10.00 uur, middels een loting. De 
tarieven voor seizoenkamperen zijn terug te vinden op de website.  
 
Wordt de seizoenplaats automatisch verlengd? 
Indien u in het seizoen een seizoenscontract hebt getekend dan bieden wij u in principe de eerste 
mogelijkheid aan de plek aan te houden voor het jaar daarna. Door eventuele herinrichtingen van het 
terrein kan het gebeuren dat de camping dezelfde plaats niet meer kan aanbieden. U wordt hiervan 
dan door ons op de hoogte gesteld. Uiteraard kunnen er ook andere redenen zijn om u geen 
aanbieding meer te doen voor het volgende jaar. Geen goed gedrag kan hiervan onder andere een 
reden zijn, het niet hebben van een nette kampeerplaats tijdens het seizoen of het niet naleven van de 
huisregels. 
 
Mag ik mijn seizoenplaats verhuren? 
U mag maximaal 28 nachten de gereserveerde kampeerplaats verhuren. Dit moet altijd, tijdig, gemeld 
worden (schriftelijk) via seizoenkamperen@campingdelakens.nl. De desbetreffende personen moeten 
geregistreerd worden voor de periode dat ze gebruik maken van de plaats. Tevens verbindt de 
camping hier kosten aan: deze bedragen €22,50 per nacht.  
 
Kan ik mijn seizoenplaats delen met andere gasten? 
Nee, Er is geen mogelijkheid tot duo gebruik. De seizoenplaats is alleen voor het eigen gezin, 
familieleden 1e-2e graads. 
 
Welke mensen kan ik inschrijven op de gereserveerde seizoenplaats? 
Familieleden (1e -2e graads), maximaal 6 personen (incl. contractant). Er mogen nooit meer dan 6 
personen per nacht, overnachten op de kampeerplaats. 
 
Moet ik een logee aanmelden? 
Logees melden zich aan indien zij met de auto zijn en hiervoor een parkeerkaart nodig hebben. Deze 
parkeerkaart kost € 7,- per dag. Overnachtingskosten worden niet in rekening gebracht. Zoals eerder 
genoemd mogen er nooit meer dan 6 personen overnachten op de kampeerplaats. (dit is incl. 
contractant). 
 
Voor welke datum moet ik betalen? 
De gestelde termijnen, zoals vermeld in de overeenkomst verzoeken wij u aan te houden. Op 15 
februari  (voorafgaand aan het nieuwe seizoen) moet de laatste betalingstermijn overgemaakt zijn 
naar Kennemer Duincamping de Lakens. Wilt u de laatste termijn betalen voor 1 juni? Informeer naar 
de mogelijkheden. 
 
Wifi/draadloos internet             
Het is mogelijk om gebruik te maken van draadloos internet. U kunt de tickets hiervoor verkrijgen via 
de receptie. Er zijn tickets voor verschillend periodes. Variërend van dag- tot seizoentickets. 
Draadloos internet is op het gehele seizoengedeelte mogelijk, echter is het bereik (vanwege de ligging 
in het glooiende duinlandschap) niet overal te garanderen. Tevens is de Wifi, spijtig genoeg, niet 
geschikt voor streaming. 
  
Achterlaten en onderhoud kampeerplaats       
Aan het begin van het seizoen heeft de camping ervoor gezorgd dat de gereserveerde kampeerplaats 
netjes en leeg opgeleverd wordt. 
Aan het einde van het seizoen zorgt u hiervoor. De gehele kampeerplaats dient leeg en schoon 
achtergelaten te worden. Onderhoud op de kampeerplaats tijdens het seizoen doet u zelf. Vraagt u 
hiervoor wel altijd even één van onze collega’s van de technische dienst. 
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Waarom moet mijn kampeermiddel gekeurd zijn? En waarop? 
Bij de Kennemer Duincampings staat veiligheid hoog in het vaandel. Daardoor moet elk 
kampeermiddel op een seizoenplaats gekeurd zijn op de gasinstallatie en elektra-installatie. De 
camping moet voorafgaand aan het seizoen de beschikking krijgen over een geldig keuringscertificaat. 
Dit certificaat is geldig voor 3 jaar. 
Is uw kampeermiddel jonger dan 36 maanden dan is een kopie van het eigendomsbewijs voldoende. 
Loopt dit af gedurende het seizoen dan moet u zorgdragen voor een nieuwe keuring. Dit geldt ook 
voor het aflopen van het keuringscertificaat. 
Het kampeermiddel dient op de volgende punten gekeurd te worden: 

 Gasdichtheid van de leidingen 

 Leeftijd en lengte gasslang (maximaal 2 jaar en 1 meter) 

 Gasdrukregelaar (maximaal 5 jaar) 

 Vlam gastoestellen (stabiele blauwe vlam) 

 Opstelling en montage gastoestellen (stabiele blauwe vlam) 

 Opstelling en montage gastoestellen (koolmonoxide) 

 Luchtaanvoer en afvoer gastoestellen 

 Werking thermokoppels 

 Waakvlam dooft:gas dicht 

 Rookgaskanaal van de geiser 

 Aansluitingen en aarding stopcontacten in natte ruimtes 

 Controle aansluitsnoer volgens NEN norm 
 
Kan ik een optie nemen op een seizoenplaats? 
Het is helaas niet mogelijk een optie te nemen op een seizoenplaats. 
 
Hoe groot zijn de seizoenplaatsen? 
De grootte van de seizoenplaatsen varieert tussen de 65 en 130m2. Dit hangt af van de categorie van 
de kampeerplaats. Om deze reden adviseren wij u altijd te komen kijken naar de beschikbare 
seizoenplaatsen zodat u een beeld heeft van de oppervlakte en of het kampeermiddel op de 
seizoenplaats past. Bij de autovrije seizoenplaatsen is het netto-kampeeroppervlakte automatisch 
meer. Indien u een kampeerplaats heeft waar de auto op de plaats zou mogen staan dan zult u ook 
met de oppervlakte rekening moeten houden. 
Uiteraard kunt u er altijd voor kiezen de auto niet op de seizoenplaats, maar op de parkeerplaats te 
parkeren.  
 
Ik wil graag een andere seizoenplaats, is dat mogelijk? 
Indien u een andere seizoenplaats wenst, kunt u 1 december 10.00 uur meedoen aan de loting. 
 
Als de interesse er is voor een andere seizoenplaats kunt u dit kenbaar maken, u wordt dan 
automatisch geïnformeerd over de vrij te komen plaatsen per 1 december en exacte 
boekingsprocedure. Dit zal uiterlijk de laatste week van november zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Is het mogelijk gebruik te maken van winterstalling? 
Ja, het is op Kennemer Duincamping de Lakens geen probleem om gebruik te maken van 
winterstalling. De aanmelding hiervan kunt u in orde maken op de receptie en geldt gedurende de 
periode dat de camping gesloten is. 
De kosten voor de stalling bedragen €219,-. Het is ook mogelijk gebruik te maken van onze 
transportservice. Wij rijden uw caravan dan van de kampeerplaats naar de stalling en weer terug. Per 
transport zijn deze kosten € 29,-. De caravan moet altijd gekeurd zijn en de camping dient in het bezit 
te zijn van een geldig keuringsbewijs. Tevens controleert de camping de caravan van tevoren: ziet 
deze er netjes uit, geen gebreken en is deze schoon. Medio oktober ontvangt u de bevestiging van de 
winterstalling inclusief factuur en contract. Let wel: de stalling is niet overdekt. 
 
Ik heb een seizoenplaats op ‘de Lakens’, maar wil graag gebruik maken van een seizoenplaats 
op Bakkum/Geversduin? 
Indien u tijdens het seizoen gebruik wilt gaan maken van een seizoenplaats op Bakkum/Geversduin 
dan vernemen wij dat graag van u. Dit kan via: seizoenkamperen@campingdelakens.nl. Wij zullen 
dan samen met u en de camping waar u graag gebruik wilt maken van een seizoenplaats de 
mogelijkheden te bekijken. 
 
Met welk kampeermiddel mag ik gebruik maken op een seizoenplaats? 
De kampeermiddelen die wij accepteren op een seizoenplaats zijn: Toercaravan, camper, vouwwagen 
en tent. Van alle kampeermiddelen dient de camping in het bezit te zijn van een geldig 
keuringscertificaat betreffende de gas- en elektra-installatie. 
 
Ik heb een adreswijziging, hoe geef ik deze aan? 
U kunt uw adreswijziging per email doorgeven onder vermelding van uw naam, plaatsnummer en 
reserveringsnummer. Dit kunt u sturen naar: seizoenkamperen@campingdelakens.nl.  
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