
                                                                                                                    

  

1 
 

 
 
Inhoudsopgave 
 
Airstream    Blz. 2  
Laidbackshack   Blz. 4   
Beachbus   Blz. 6 
Retro Trailer    Blz. 8  
Beachlodges    Blz. 10  
Kampeerbungalows  Blz. 12  
De Waard tenten   Blz. 14   
Backpack Shacks  Blz. 16 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                    

  

2 
 

Airstream 
 

Voor welke doelgroep is de Airstream geschikt? 

De Airstream is uitsluitend bedoeld voor gezinnen met kinderen of stellen (twee tot vier personen). 

Het is helaas niet mogelijk met grote gezelschappen (groepen e.d.) gebruik te maken van (één of 

meerdere) logeeraccommodaties. 

Voor hoeveel personen is de Airstream geschikt? 

De Airstream is geschikt voor maximaal twee volwassenen en twee kinderen, maximaal vier 

personen in totaal. 

 

Wat is de indeling van de slaapplaatsen? 

De Airstream is voorzien van een tweepersoonsbed van 2 x 1,50 meter en een luxe slaapbank waar 

ook twee personen kunnen overnachten. 

Moet ik dekbedden en kussens meenemen? 

Wanneer u de Airstream heeft geboekt maken wij de bedden voor u op. Bij aankomst ligt er een 

linnenpakket voor u klaar bestaande uit: handdoeken, een badmat en keukenlinnen 

(handdoek/vaatdoek/theedoek). U krijgt één handdoekpakket per persoon, dat bestaat uit een 

badlaken en kleine handdoek. De handdoeken zijn biologisch geproduceerd en geheel ‘Fairtrade’. 

 

Wordt het linnen tijdens de vakantie vervangen? 

Elke maandag en vrijdag komen wij bij u langs voor een extra linnenronde, mocht u dan graag 

schone linnen willen dan is dat geen probleem. 

Kunnen we koken in de Airstream?  

Er is een keuken en keukengerei aanwezig in de Airstream. Reken op een koelkast, vriezer, oven, 

Nespresso apparaat met melkopschuimer, waterkoker, pannen, servies en bestek.  

Vanaf hoe laat is de Airstream beschikbaar? 

U kunt vanaf 15.00 uur inchecken. Natuurlijk kunt u de auto al eerder op onze parkeerplaats 

parkeren als u bijvoorbeeld al lekker naar het strand wilt gaan. Onze gastvrouw zal u bij aankomst 

wegwijs maken in de accommodatie. Op de vertrek dag vragen wij u om uiterlijk 11.00 uur uit te 

checken. 

Hoe is de schoonmaak geregeld? 

U bent op vakantie, dus wij zorgen voor de schoonmaak, maar graag willen wij u wel vragen om 

een aantal zaken zelf netjes achter te laten.  

  Wilt u de afwas doen en dit op de juiste plek terugzetten? 

  Wilt u de bedden afhalen? Het gebruikte linnen kunt u achterlaten in de badkamer. 

  Wilt u de afvalemmer legen? 

Wij zouden dit erg waarderen en bedanken u alvast voor uw medewerking. 

Kan ik de auto bij de Airstream zetten? 

Op de dag van aankomst en vertrek mag u doorrijden naar de Airstream om uw bagage in of uit te  

laden. We vragen u hierna om de auto op de parkeerplaats te parkeren om zo het gedeelte autovrij 

te houden. Heeft u nog een keer veel boodschappen o.i.d. dan kunt u deze natuurlijk altijd nog even 

met de auto naar de accommodatie brengen.   
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Mag ik een tentje plaatsen bij de Airstream? 

Het is niet mogelijk om naast de Airstream een tent te plaatsen. 

Is roken in de Airstream toegestaan? 

Het is niet toegestaan om in de Airstream te roken. Buiten kan wel gerookt worden. 

Wat voor sanitaire voorzieningen zijn er aanwezig? 

De Airstream is voorzien van een kleine badkamer met douche, toilet en wastafel. 

Tevens mag u gebruik maken van badgebouw ‘de Wastobbe’, hier kunt u douchen (ook 

familiedouches) en kunt u gebruik maken van de gratis Finse sauna, infrarood sauna en Turks 

stoombad.  

Is er een kachel aanwezig?  

In de Airstream is centrale verwarming aanwezig en een airconditioning voor in de zomermaanden.  

Hoeveel sleutels krijg ik? 

U krijgt één sleutel per logeeraccommodatie 

 

Is er een kampeerbedje/kinderstoeltje voor de allerkleinsten aanwezig? 

De Airstream is helaas niet geschikt voor een kinderbedje of kinderstoeltje. Mocht uw voorkeur hier 

wel naar uitgaan, dan kunt u kiezen voor een Beachlodge, Strandhuisje Laidbackshack of 

Kampeerbungalow. Heeft u hier vragen over, neem dan gerust contact op met de receptie: 023-

5411570 of bekijkt u de onderstaande link. 

https://www.campingdelakens.nl/overnachten/accommodaties 

  

Faciliteiten 

    Wellnessbus 

    Meditatie & massage 
    Recreatieprogramma 
    Sauna/Turks stoombad 

    Supermarkt Spar 

    Restaurant Gestrand 

    Gestrand stay&go 

    Receptie shop 

    Fietsverhuur + reparatie 

    Wasserette 

    Buiten-en binnenspeeltuin 
 

Inclusief tijdens uw verblijf 

    Wifi 

    Opgemaakte bedden 

    Handdoekenpakket 

    Keukenlinnen pakket 

    Eindschoonmaak 

    Welkomstcadeau 

    Gebruik van wellness faciliteiten 

    Parkeermogelijkheid voor 2 auto’s 
 
Heeft u nog vragen? Bel gerust naar ons nummer: +31 (0)23-5411570 of stuur een e-mail naar: 

info@campingdelakens.nl   

https://www.campingdelakens.nl/overnachten/accommodaties
javascript:;
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Strandhuisje Laidbackshack 
 
Voor welke doelgroepen zijn de Laidbackshacks geschikt? 

De Laidbackshack is uitsluitend bedoeld voor gezinnen met kinderen of een stel (twee tot vijf 

personen) Het is helaas niet mogelijk met grote gezelschappen (groepen e.d.) gebruik te maken 

van (één of meerdere) logeeraccommodaties. 

Voor hoeveel personen is de Laidbackshack geschikt? 

De Laidbackshack is geschikt voor maximaal twee volwassenen en drie kinderen, maximaal vijf 

personen in totaal.  

Wat is de indeling van de slaapplaatsen? 

De Laidbackshack is ingedeeld met twee slaapkamers. Een kamer is voorzien van een 

tweepersoonsbed van 2 x 1,40 meter, de tweede kamer is voorzien van een stapelbed en een 

eenpersoonsbed. Hiervan zijn de bedden 2 x 0,80 meter groot.  

Moet ik dekbedden en kussens meenemen? 

Wanneer u een Laidbackshack heeft geboekt maken wij de bedden voor u op. Bij aankomst ligt er 

een linnenpakket voor u klaar bestaande uit: handdoeken, badmat en keukenlinnen 

(handdoek/vaatdoek/theedoek). U krijgt één handdoekpakket per persoon, dat bestaat uit een 

badlaken en kleine handdoek. De handdoeken zijn biologisch geproduceerd en geheel ‘Fairtrade’. 

 

Wordt het linnen tijdens de vakantie vervangen? 

Elke maandag en vrijdag komen wij bij u langs voor een extra linnenronde, mocht u dan graag 

schone linnen willen dan is dat geen probleem. 

Kunnen we koken in de Laidbackshack?  

Er is een keuken en keukengerei aanwezig in de Laidbackshack. Reken op een koelkast, vriezertje, 

magnetron, Nespresso apparaat met melkopschuimer, waterkoker, pannen, servies en bestek.  

Vanaf hoe laat is de Laidbackshack beschikbaar? 

U kunt vanaf 15.00 uur inchecken. Natuurlijk kunt u de auto al eerder op onze parkeerplaats 

parkeren als u bijvoorbeeld al lekker naar het strand wilt gaan. Onze gastvrouw zal u bij aankomst 

wegwijs maken in de accommodatie. Op de vertrek dag vragen wij u om uiterlijk 11.00 uur uit te 

checken. 

 

Hoe is de schoonmaak geregeld? 

U bent op vakantie, dus wij zorgen voor de schoonmaak, maar graag willen wij u wel vragen om 

een aantal zaken zelf netjes achter te laten.  

  Wilt u de afwas doen en dit op de juiste plek terugzetten? 

  Wilt u de bedden afhalen? Het gebruikte linnen kunt u achterlaten in de badkamer. 

  Wilt u de afvalemmer legen? 

Wij zouden dit erg waarderen en bedanken u alvast voor uw medewerking. 
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Kan ik de auto bij de Laidbackshack zetten? 

Op de dag van aankomst en vertrek mag u doorrijden naar de Laidbackshack om uw bagage in en 

uit te laden. We vragen u hierna om de auto op de parkeerplaats te parkeren om zo het gedeelte 

autovrij te houden. Heeft u bijvoorbeeld nog een keer veel boodschappen dan kunt u deze natuurlijk 

altijd nog even met de auto naar de accommodatie brengen.   

Mag ik een tentje plaatsen bij de Laidbackshack? 

Het is niet mogelijk om naast de Laidbackshack een tent te plaatsen. 

Is roken in de Laidbackshack toegestaan? 

Het is niet toegestaan om in de Laidbackshack te roken. Buiten kan wel gerookt worden. 

Is er een kachel aanwezig?  
In de Laidbackshack is centrale verwarming aanwezig. 

 

Wat voor sanitaire voorzieningen zijn er aanwezig? 

De Laidbackshack is voorzien van een badkamer met douche, toilet en wastafel. 

Tevens mag u gebruik maken van badgebouw ‘de Wastobbe’, hier bevinden zich onder andere 

familiedouches en kunt u gebruik maken van de gratis Finse sauna, infrarood sauna en Turks 

stoombad. 

Hoeveel sleutels krijg ik? 

U krijgt één sleutel per logeeraccommodatie. 

Is er een kampeerbedje/kinderstoeltje voor de allerkleinsten aanwezig? 

Logeert u met twee volwassenen, twee kinderen en een baby dan is het mogelijk om een 

kinderbedje en/of stoeltje voor u klaar te zetten bij aankomst. Hier zijn geen extra kosten aan 

verbonden. Mocht u met meerdere personen zijn, dan kunt u kiezen voor een Beachlodge van 4-6 

personen. Heeft u hier vragen over, neem dan gerust contact op met de receptie 023-5411570 of 

bekijkt u de onderstaande link. https://www.campingdelakens.nl/overnachten/accommodaties 

 

Faciliteiten 

    Wellnessbus 

    Meditatie & massage 
    Recreatieprogramma 

    Sauna/Turks stoombad 

    Supermarkt Spar 

    Restaurant Gestrand 

    Gestrand stay&go 

    Receptie shop 

    Fietsverhuur + reparatie 

    Wasserette 

    Buiten-en binnenspeeltuin 
 
 
 
 
 

https://www.campingdelakens.nl/overnachten/accommodaties
javascript:;
javascript:;
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Inclusief tijdens uw verblijf 

    Wifi 

    Opgemaakte bedden 

    Handdoekenpakket 

    Keukenlinnen pakket 

    Eindschoonmaak 

    Welkomstcadeau 

    Gebruik van Wellness faciliteiten 

    Parkeermogelijkheid voor 2 auto’s 
 

Heeft u nog vragen? Bel gerust naar ons nummer: +31 (0)23-5411570 of stuur een e-mail naar: 

info@campingdelakens.nl  

mailto:info@campingdelakens.nl
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Beachbus 
 
Voor welke doelgroepen zijn de Beachbus geschikt? 

De Beachbus is uitsluitend bedoeld voor gezinnen met kinderen of stellen (twee tot vijf personen) 

Het is helaas niet mogelijk met grote gezelschappen (groepen e.d.) gebruik te maken van (één of 

meerdere) logeeraccommodaties. 

Voor hoeveel personen is de Beachbus geschikt? 

De Beachbus is geschikt voor maximaal vier personen. 

Wat is de indeling van de slaapplaatsen? 

De Beachbus is voorzien van een 2 persoons-stapelbed die beide 2 x 1.60 meter groot zijn.  

Moet ik dekbedden en kussens meenemen? 

Wanneer u de Beachbus heeft geboekt maken wij de bedden voor u op. Bij aankomst ligt er een 

linnenpakket voor u klaar bestaande uit: handdoeken, badmat en keukenlinnen 

(handdoek/vaatdoek/theedoek). U krijgt één handdoekpakket per persoon, dat bestaat uit een 

badlaken en kleine handdoek. De handdoeken zijn biologisch geproduceerd en geheel ‘Fairtrade’. 

 

Wordt het linnen tijdens de vakantie vervangen? 

Elke maandag en vrijdag komen wij bij u langs voor een extra linnenronde, mocht u dan graag 

schone linnen willen dan is dat geen probleem. 

Kunnen we koken in de Beachbus?  

Er is een keuken en keukengerei aanwezig in de Beachbus. Reken op een elektrische koelbox,, 

elektrische kookplaat, Nespresso apparaat met melkopschuimer, waterkoker, pannen, servies en 

bestek.  

Vanaf hoe laat is de Beachbus beschikbaar? 

U kunt vanaf 15.00 uur inchecken. Natuurlijk kunt u de auto al eerder op onze parkeerplaats 

parkeren als u bijvoorbeeld al lekker naar het strand wilt gaan. Onze gastvrouw zal u bij aankomst 

wegwijs maken in de accommodatie. Op de vertrek dag vragen wij u om uiterlijk 11.00 uur uit te 

checken. 

 

Hoe is de schoonmaak geregeld? 

U bent op vakantie, dus wij zorgen voor de schoonmaak, maar graag willen wij u wel vragen om 

een aantal zaken zelf netjes achter te laten.  

  Wilt u de afwas doen en dit op de juiste plek terugzetten? 

  Wilt u de bedden afhalen? Het gebruikte linnen kunt u achterlaten op de bedden. 

  Wilt u de afvalemmer legen? 

Wij zouden dit erg waarderen en bedanken u alvast voor uw medewerking. 

Kan ik de auto bij de Beachbus zetten? 

Op de dag van aankomst en vertrek kunt u vlakbij de Beachbus stoppen om uw bagage in en uit te 

laden. We vragen u hierna om de auto op de parkeerplaats te parkeren om zo het gedeelte autovrij 

te houden. Heeft u nog een keer veel boodschappen o.i.d. dan kunt u deze natuurlijk altijd nog even 

met de auto naar de accommodatie brengen.   
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Mag ik een tentje plaatsen bij de Beachbus? 

In overleg met de receptie is het toegestaan een bijzet tentje te plaatsen naast de Beachbus. 

Is roken in de Beachbus toegestaan? 

Het is niet toegestaan om in de Beachbus te roken. Buiten kan wel gerookt worden. 

Is er een kachel aanwezig?  
In de Beachbus is een elektrische kachel aanwezig. 

 

Wat voor sanitaire voorzieningen zijn er aanwezig? 

De Beachbus is voorzien van een toilet, om te douchen kunt u gebruik maken van het moderne 

badgebouw de Wastobbe. Hier vindt u onder andere familiedouches en kunt u gebruik maken van 

de gratis Finse sauna, een infrarood sauna en een Turks stoombad. 

Hoeveel sleutels krijg ik? 

U krijgt één sleutel per logeeraccommodatie. 

Is er een kampeerbedje/kinderstoeltje voor de allerkleinsten aanwezig? 

De Beachbus is helaas niet geschikt voor een kinderbedje of kinderstoeltje. Mocht uw voorkeur hier 

wel naar uitgaan, dan kunt u kiezen voor een Beachlodge, Strandhuisje Laidbackshack of 

Kampeerbungalow. Heeft u hier vragen over, neem dan gerust contact op met de receptie 023-

5411570 of bekijkt u de onderstaande link. 

https://www.campingdelakens.nl/overnachten/accommodaties 

Faciliteiten 

    Wellnessbus 

    Meditatie & massage 
    Recreatieprogramma 

    Sauna/Turks stoombad 

    Supermarkt Spar 

    Restaurant Gestrand 

    Gestrand Stay&Ho 

    Receptie shop  

    Fietsverhuur + reparatie 

    Wasserette 

    Buiten-en binnenspeeltuin 

 
Inclusief tijdens uw verblijf 

    Wifi   

    Opgemaakte bedden 

    Handdoekenpakket 

    Keukenlinnen pakket 

    Eindschoonmaak 

    Welkomstcadeau 

    Gebruik van Wellness faciliteiten 

    Parkeermogelijkheid voor 2 auto’s 
 

Heeft u nog vragen? Bel gerust naar ons nummer: +31 (0)23-5411570 of stuur een e-mail naar: 

info@campingdelakens.nl 

https://www.campingdelakens.nl/overnachten/accommodaties
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
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mailto:info@campingdelakens.nl
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Retro Trailer 
 
Voor welke doelgroepen is de Retro Trailer geschikt? 

De Retro Trailer is uitsluitend bedoeld voor gezinnen met kinderen of stellen (twee tot vier 

personen). Het is helaas niet mogelijk met grote gezelschappen (groepen e.d.) gebruik te maken 

van (één of meerdere) logeeraccommodaties. 

Voor hoeveel personen is de Retro Trailer geschikt? 

De Retro Trailer is geschikt voor maximaal vier personen. 

Wat is de indeling van de slaapplaatsen? 

De Retro Trailer is ingedeeld met een aparte slaapkamer met tweepersoonsbed van 2 x 1.40 

meter, met in het woonkamergedeelte nog een luxe slaapbank voor twee personen.  

Moet ik dekbedden en kussens meenemen? 

Wanneer u een Retro Trailer heeft geboekt maken wij de bedden voor u op. Bij aankomst ligt er een 

linnenpakket voor u klaar bestaande uit: handdoeken, badmat en keukenlinnen 

(handdoek/vaatdoek/theedoek). U krijgt één handdoekpakket per persoon, dat bestaat uit een 

badlaken en kleine handdoek. De handdoeken zijn biologisch geproduceerd en geheel ‘Fairtrade’. 

 

Wordt het linnen tijdens de vakantie vervangen? 

Elke maandag en vrijdag komen wij bij u langs voor een extra linnenronde, mocht u dan graag 

schone linnen willen dan is dat geen probleem. 

Kunnen we koken in de Retro Trailer?  

Er is een keuken en keukengerei aanwezig in de Retro Trailer. Reken op een grote koelkast met 

vriezer, oven, Nespresso apparaat met melkopschuimer, waterkoker, pannen, servies en bestek.  

Vanaf hoe laat is de Retro Trailer beschikbaar? 

U kunt vanaf 15.00 uur inchecken. Natuurlijk kunt u de auto al eerder op onze parkeerplaats 

parkeren als u bijvoorbeeld al lekker naar het strand wilt gaan. Onze gastvrouw zal u bij aankomst 

wegwijs maken in de accommodatie. Op de vertrek dag vragen wij u om uiterlijk 11.00 uur uit te 

checken. 

Hoe is de schoonmaak geregeld? 

U bent op vakantie, dus wij zorgen voor de schoonmaak, maar graag willen wij u wel vragen om 

een aantal zaken zelf netjes achter te laten.  

  Wilt u de afwas doen en dit op de juiste plek terugzetten? 

  Wilt u de bedden afhalen? Het gebruikte linnen kunt u achterlaten in de badkamer. 

  Wilt u de afvalemmer legen? 

Wij zouden dit erg waarderen en bedanken u alvast voor uw medewerking. 

Kan ik de auto bij de Retro Trailer zetten? 

Op de dag van aankomst en vertrek mag u doorrijden naar de Retro Trailer om uw bagage 

in en uit te laden. We vragen u hierna om de auto op de parkeerplaats te parkeren om zo het  
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gedeelte autovrij te houden. Heeft u nog een keer veel boodschappen o.i.d. dan kunt u deze 

natuurlijk altijd nog even met de auto naar de accommodatie brengen.   

Wat voor sanitaire voorzieningen zijn er aanwezig? 

De Retro Trailer is voorzien van een toilet, verder kunt u gebruik maken van het moderne 

badgebouw de Wastobbe. Hier vindt u onder andere familiedouches en kunt u gebruik maken van 

de gratis Finse sauna, een infrarood sauna en een Turks stoombad. 

Mag ik een tentje plaatsen bij de Retro Trailer?  
Het is niet mogelijk om naast de Retro Trailer een tent te plaatsen. 

Is roken in de Retro Trailer toegestaan? 

Het is niet toegestaan om in de Retro Trailer te roken. Buiten kan gerookt worden. 

 

Is er een kachel aanwezig? 

In de Retro Trailer is centrale vloerverwarming aanwezig. 

Hoeveel sleutels krijg ik? 

U krijgt één sleutel per accommodatie 

Is er een kampeerbedje/kinderstoeltje voor de allerkleinsten aanwezig? 

De Retro Trailer is helaas niet geschikt voor een kinderbedje of stoeltje. Mocht uw voorkeur hier wel 

naar uitgaan, dan kunt u kiezen voor een Beachlodge, Laidbackshack of Kampeerbungalow. Heeft 

u hier vragen over, neem dan gerust contact op met de receptie 023-5411570 of bekijkt u de 

onderstaande link. https://www.campingdelakens.nl/overnachten/accommodaties 

Faciliteiten 

    Wellnessbus 

    Meditatie & massage 
    Recreatieprogramma  
    Sauna/Turks stoombad   

    Supermarkt Spar 

    Restaurant Gestrand 

    Gestrand stay&go 

    Receptie shop 

    Fietsverhuur + reparatie 

    Wasserette 

    Buiten-en binnenspeeltuin   

 
Inclusief tijdens uw verblijf 

    Wifi 

    Opgemaakte bedden 

    Handdoekenpakket  

    Keukenlinnen pakket 

    Eindschoonmaak 

    Nespresso koffie 

    Gebruik van Wellness faciliteiten 

    Parkeermogelijkheid voor 2 auto’s 
 

https://www.campingdelakens.nl/overnachten/accommodaties
javascript:;
javascript:;
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11 
 

Beachlodges 

Voor welke doelgroepen zijn de Beachlodges geschikt? 

De Beachlodges zijn uitsluitend bedoeld voor gezinnen met kinderen of stellen (twee tot zes 

personen). Het is helaas niet mogelijk met grote gezelschappen (groepen e.d.) gebruik te maken 

van (één of meerdere) logeeraccommodaties. 

Voor hoeveel personen is een Beachlodge geschikt? 

Een Beachlodge is te boeken voor twee tot zes personen. 

Wat is de indeling van de slaapplaatsen? 

Een vier persoons Beachlodge is voorzien van een tweepersoonsbed van 2 x 1,80 meter samen 

met badkamer die afgezonderd is van de huiskamer. Daarbij is er nog een slaapbank aanwezig 

voor twee personen. Bij een zes persoons Beachlodge is er naast de bovenstaande indeling een 

extra afgeschermd gedeelte met een tweepersoonsbed. 

Moet ik dekbedden en kussens meenemen? 

Wanneer u een Beachlodge heeft geboekt maken wij de bedden voor u op. Bij aankomst ligt er een 

linnenpakket voor u klaar bestaande uit: handdoeken, badmat en keukenlinnen 

(handdoek/vaatdoek/theedoek). U krijgt één handdoekpakket per persoon, dat bestaat uit een 

badlaken en kleine handdoek. De handdoeken zijn biologisch geproduceerd en geheel ‘Fairtrade’. 

Wordt het linnen tijdens de vakantie vervangen? 

Elke maandag en vrijdag komen wij bij u langs voor een extra linnenronde, mocht u dan graag 

schone linnen willen dan is dat geen probleem. 

Kunnen we koken in de Beachlodge?  

Er is een kookeiland en keukengerei aanwezig. Reken op een koelkast, vriezertje, 

combimagnetron, Nespresso apparaat met melkopschuimer, waterkoker, pannen, servies en 

bestek.   

    

Vanaf hoe laat is de Beachlodge beschikbaar? 

U kunt vanaf 15.00 uur inchecken. Natuurlijk kunt u de auto al eerder op onze parkeerplaats 

parkeren als u bijvoorbeeld al lekker naar het strand wilt gaan. Onze gastvrouw zal u bij aankomst 

wegwijs maken. Op de vertrek dag vragen wij u om uiterlijk 11.00 uur uit te checken. 

 

Hoe is de schoonmaak geregeld? 

U bent op vakantie, dus wij zorgen voor de schoonmaak, maar graag willen wij u wel vragen om 

een aantal zaken zelf netjes achter te laten.   

Wilt u de afwas doen en dit op de juiste plek terugzetten? 

 Wilt u de kachel uitzetten en de lade met houtkorrels legen? 

 Wilt u de bedden afhalen? Het gebruikte linnen kunt u achterlaten in het ligbad.  

 Wilt u de afvalemmer legen en zorgen dat de afwas is gedaan? 
 
Wij zouden dit erg waarderen en bedanken u alvast voor uw medewerking. 
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Mag ik een tentje plaatsen bij de Beachlodge? 

Het is niet mogelijk om naast de Beachlodge een tent te plaatsen. 

 

Kan ik de auto bij de Beachlodge zetten?  
Op de dag van aankomst en vertrek mag u doorrijden naar de Beachlodge om uw bagage in en uit 

te laden. De auto dient u hierna op de parkeerplaats bij de supermarkt te parkeren. Uiteraard mag u 

altijd even stoppen voor wat boodschappen of spullen in en uit te laden. 

Is roken in de Beachlodge toegestaan?  
Het is niet toegestaan om in de Beachlodge te roken. Buiten kan wel gerookt worden. 

 

Wat voor sanitaire voorzieningen zijn er aanwezig? 

De Beachlodges zijn voorzien van toilet, wastafel en groot ligbad. Verder kunt u gebruik maken van 

het moderne badgebouw de Wastobbe. Hier vindt u onder andere familiedouches en kunt u gebruik 

maken van de gratis Finse sauna, een infrarood sauna en een Turks stoombad. 

Hoeveel sleutels krijg ik? 

U krijgt één sleutel per logeeraccommodatie. 

 

Is er een kachel aanwezig? 

In de Beachlodge is een houtkachel aanwezig en een extra elektrisch kacheltje. De elektrische 

houtkachel werkt op (bix) houtkorrels. Er ligt een voorraad voor u klaar in de accommodatie. 

Wanneer de houtkorrels op zijn kunt u deze zelf bijvullen. De voorraad houtkorrels kunt u vinden in 

het huisje ‘de Schelp’ en is gelegen tussen Beachlodge de Zwaardschede en Platte Slijkgaper. 

Is er een kampeerbedje/kinderstoeltje voor de allerkleinsten aanwezig? 

Wij kunnen op verzoek een kinderbedje of kinderstoeltje voor u klaarzetten, inclusief het nodige 

linnen hiervoor. Wij verzoeken u dit voor aankomst aan te geven. Hier worden geen extra kosten 

voor berekend.  
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Faciliteiten 

    Wellnessbus 

    Meditatie & massage 
    Recreatieprogramma 

    Sauna/Turks stoombad 

    Supermarkt Spar 

    Restaurant Gestrand 

    Gestrand stay&go 

    Receptie shop 

    Fietsverhuur + reparatie 

    Wasserette 

    Buiten-en binnenspeeltuin 

 
Inclusief tijdens uw verblijf 

    Wifi 

    Opgemaakte bedden 

    Handdoekenpakket 

    Keukenlinnen pakket 

    Eindschoonmaak 

    Welkomstcadeau 

    Gebruik van Wellness faciliteiten 

    Parkeermogelijkheid voor 2 auto’s 
 

Heeft u nog vragen? Bel gerust naar ons nummer: +31 (0)23-5411570 of stuur een e-mail 
naar:info@campingdelakens.nl 
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Kampeerbungalows 
 
Voor welke doelgroepen zijn de kampeerbungalows geschikt? 
De Kampeerbungalows zijn uitsluitend bedoeld voor gezinnen met kinderen of een stel, (twee tot 
vier personen) Het is helaas niet mogelijk met grote gezelschappen (groepen e.d.) gebruik te 
maken van (één of meerdere) logeeraccommodaties. 
 
Voor hoeveel personen is een Kampeerbungalow geschikt? 

Een Kampeerbungalow is geschikt voor maximaal twee volwassenen en twee kinderen.  

Wat is de indeling van de slaapplaatsen? 

De Kampeerbungalows zijn voorzien van een slaapbank voor twee personen en een stapelbed van 

2 x 0,90 meter groot.  

 

Moet ik dekbedden en kussens meenemen? 

Wanneer u een Kampeerbungalow heeft geboekt dient u bed- en linnengoed mee te nemen, dit is 

niet aanwezig! 

Kunnen we koken in de Kampeerbungalow?  

Er is een keuken en keukengerei aanwezig in de Kampeerbungalow. Reken op een koelkast, 

vriezertje, combimagnetron, Senseo apparaat, waterkoker, pannen, servies en bestek.  

Vanaf hoe laat is de Kampeerbungalow beschikbaar? 

U kunt vanaf 15.00 uur inchecken. Natuurlijk kunt u de auto al eerder op onze parkeerplaats 

parkeren als u bijvoorbeeld al lekker naar het strand wilt gaan. Onze gastvrouw zal u bij aankomst 

wegwijs maken in de accommodatie. Op de vertrek dag vragen wij u om uiterlijk 11.00 uur uit te 

checken. 

Hoe is de schoonmaak geregeld? 
U bent op vakantie, dus wij zorgen voor de schoonmaak, maar graag willen wij u wel vragen om 
een aantal zaken zelf netjes achter te laten.   
 

 Wilt u de afwas doen en dit op de juiste plek terugzetten? 

 Wilt u de kachel uitzetten en de lade met houtkorrels legen? 

 Wilt u de afvalemmer legen? 
 

Wij zouden dit erg waarderen en bedanken u alvast voor uw medewerking. 
 
Kan ik de auto bij de Kampeerbungalow zetten? 

Op de dag van aankomst en vertrek mag u doorrijden naar de Kampeerbungalows om uw bagage 

in en uit te laden. De auto dient u hierna op de parkeerplaats bij de supermarkt te parkeren. 

Uiteraard mag u altijd even stoppen voor wat boodschappen of om spullen in en uit te laden. 

Mag ik een tentje plaatsen bij de Kampeerbungalow? 

Het is niet toegestaan om naast de Kampeerbungalow een tent te plaatsen. 

Is roken in de Kampeerbungalow toegestaan? 

Het is niet toegestaan om in de Kampeerbungalow te roken. Buiten kan gerookt worden. 
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Wat voor sanitair voorzieningen zijn er aanwezig?  

De Kampeerbungalows zijn niet voorzien van douche en toilet. U kunt gebruik maken van het 

dichtstbijzijnde badgebouw de Duijnpieper. Wel kunt u bij het keukenblok gebruik maken van koud 

en warm water. In het moderne badgebouw de Wastobbe kunt u gebruik maken van de gratis Finse 

sauna, een infrarood sauna en een Turks stoombad. 

Hoeveel sleutels krijg ik?  

U krijgt één sleutel per logeeraccommodatie. 

Is er een kachel aanwezig? 

In de Kampeerbungalow is een houtkachel aanwezig en een extra elektrisch kacheltje. De 

elektrische houtkachel werkt op (bix) houtkorrels. Er ligt een voorraad voor u klaar in de 

accommodatie. Wanneer de houtkorrels op zijn kunt u deze zelf bijvullen. De voorraad houtkorrels 

kunt u vinden in het huisje ‘de Schelp’, deze is gelegen tussen Beachlodge de Zwaardschede en 

Platte Slijkgaper. 

Is er een kampeerbedje/kinderstoeltje voor de allerkleinsten aanwezig?  

Wij kunnen op verzoek een kinderbedje of kinderstoeltje voor u klaarzetten. Wij verzoeken u dit 

voor aankomst aan te geven. Hier worden geen extra kosten voor berekend. Voor de kinderbedjes 

dient u zelf bed- en linnengoed mee te nemen. 

Faciliteiten 

    Wellnessbus 

    Meditatie & massage 
    Recreatieprogramma 

    Sauna/Turks stoombad 

    Supermarkt Spar 

    Restaurant Gestrand 

    Gestrand stay&go 

    Receptie shop 

    Fietsverhuur + reparatie 

    Wasserette 

    Buiten-en binnenspeeltuin 
 

Inclusief tijdens uw verblijf 

    Wifi 

    Keukenlinnen pakket 

    Eindschoonmaak 

    Welkomstcadeau 

    Gebruik van Wellness faciliteiten 

    Parkeermogelijkheid voor 2 auto’s 
 
Heeft u nog vragen? Bel gerust naar ons nummer: +31 

(0)23-5411570  

Of stuur een email naar: info@campingdelakens.nl  
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De Waard tenten 
 
Voor welke doelgroepen zijn de Waard tenten geschikt? 

De Waard tenten zijn uitsluitend bedoeld voor gezinnen met kinderen of een stel (twee tot zes 

personen). Het is helaas niet mogelijk met grote gezelschappen (groepen e.d.) gebruik te maken van 

(één of meerdere) logeeraccommodaties. 

Voor hoeveel personen is een de Waard tent geschikt? 

De Waard tenten zijn te boeken voor twee, vier of zes personen.  

Wat is de indeling van de slaapplaatsen?  

De Waard tenten hebben elk een slaapcabine met twee matrassen voor twee personen. Wanneer u 

bijvoorbeeld een zes persoonstent heeft geboekt zit er een afscheiding tussen elke twee bedden. 

Moet ik dekbedden en kussens meenemen?  

Wanneer u een de Waard tent heeft geboekt dient u zelf bed- en linnengoed mee te nemen, dit is niet 

aanwezig.  

Kunnen we koken in de Waard tent?  

Er is geen keuken aanwezig in de tent. Kookgerei dient u dus zelf mee te nemen. Wel is er een 

koelbox op elektra aanwezig. U kunt gebruik maken van de gemeenschappelijke (elektrische) BBQ 

plek! 

Vanaf hoe laat is een de Waard tent beschikbaar? 

U kunt vanaf 15.00 uur inchecken. Natuurlijk kunt u de auto al eerder op onze parkeerplaats parkeren 

als u bijvoorbeeld al lekker naar het strand wilt gaan. Onze gastvrouw zal u bij aankomst wegwijs maken 

in de accommodatie. Op de vertrek dag vragen wij u om uiterlijk 11.00 uur uit te checken. 

Hoe is de schoonmaak geregeld? 
U bent op vakantie, dus wij zorgen voor de schoonmaak, maar graag willen wij u wel vragen om een 
aantal zaken zelf netjes achter te laten.   
 

 Wilt u de vlonder vegen?  

 Wilt u de elektrische koelbox uitzetten en het klepje open zetten? 

 Wilt u uw afval naar de container brengen? 
 

Wij zouden dit erg waarderen en bedanken u alvast voor uw medewerking. 
 
Kan ik de auto bij een de Waard tent zetten? 

Op de dag van aankomst en vertrek mag u doorrijden naar uw de Waard tent om uw bagage in en uit 

te laden. De auto dient u hierna op de parkeerplaats te parkeren. Uiteraard mag u altijd even stoppen 

voor wat boodschappen of om spullen in en uit te laden. Let goed op, om bij uw de Waard tent te 

komen dient u gebruik te maken van de ingang bij het Konijnenpad. Wilt u parkeren dan kunt u dit 

doen op de algemene parkeerplaats, hiervoor moet u weer terug rijden. Deze slagboom is geopend 

van 08.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur.  

Mag ik een tentje plaatsen bij een de Waard tent zetten? 

Het is niet toegestaan om naast de Waard tent een extra tent te plaatsen. 
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Is roken in een de Waard tent toegestaan? 

Het is niet toegestaan om in een de Waard tent te roken. Buiten kan gerookt worden. 

Wat voor sanitaire voorzieningen zijn er aanwezig?  

Een de Waard tent is niet voorzien van douche en toilet. U kunt gebruik maken van het dichtstbijzijnde 

toiletgebouw ‘Paleis Soestdijk’ of badgebouw ‘Bruijd van Haerlem’. Watertappunten vind u op het 

‘Dameskamp’ waar de Waard tenten zich bevinden. In het moderne badgebouw de Wastobbe kunt u 

gebruik maken van de gratis Finse sauna, een infrarood sauna en een Turks stoombad. 

Is er een kachel aanwezig? 

In een de Waard tent is een elektrische kachel aanwezig. 

Is er een kampeerbedje/kinderstoeltje voor de allerkleinsten aanwezig? 
In een de Waard tent voor vier en zes personen is er eventueel ruimte voor een kinderbedje en/of 
stoeltje. Deze kunt u eventueel zelf meenemen voor tijdens uw vakantie. Heeft u hier vragen over, 
neem dan gerust contact op met de receptie 023-5411570 of bekijkt u de onderstaande link. 
https://www.campingdelakens.nl/overnachten/accommodaties 
 
 

Faciliteiten 

    Wellnessbus 

    Meditatie & massage 
    Recreatieprogramma 
    Sauna/Turks stoombad 

    Supermarkt Spar 

    Restaurant Gestrand 

    Gestrand stay&go 

    Receptie shop 

    Fietsverhuur + reparatie 

    Wasserette 

    Buiten-en binnenspeeltuin 
 

Inclusief uw verblijf 

    Wifi 

    Eindschoonmaak 

    Gebruik van Wellness faciliteiten 

    Parkeermogelijkheid voor 2 auto’s. 
 
 
Heeft u nog vragen? Bel gerust naar ons nummer: 

+31 (0)23-5411570Of stuur een email naar: 

info@campingdelakens.nl 

https://www.campingdelakens.nl/overnachten/accommodaties
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Backpack Shacks 2persoonskamer (Waikiki & Bora Bora) 

Voor welke doelgroepen zijn de Backpack Shacks geschikt? 

De Backpack Shacks zijn geschikt voor Backpackers, oftewel reizigers die op doorreis zijn. 

Natuurlijk zijn stelletjes, familieleden of vrienden ook welkom. Let wel op dat we een 

familiecamping zijn, waarbij de rust zeer gewaardeerd wordt. Het is helaas niet mogelijk met grote 

gezelschappen (groepen e.d.) gebruik te maken van deze logeeraccommodatie. 

Voor hoeveel personen is de Backpack Shack geschikt? 

De Backpack Shack Bora Bora is geschikt voor 2 personen.  

Wat is de indeling van de slaapplaatsen? 

De Bora Bora is een oude Zeecontainer met 3 kamers, waarbij elke kamer op zijn eigen manier is 

ingericht. Elke kamer heeft 2 losse bedden boven elkaar van 2 x 0,90 meter. Binnen is de ruimte 

beperkt, buiten heeft u heerlijk veel leefruimte.  

Moet ik dekbedden en kussens meenemen?  

Wanneer u een Backpack Shack huurt, ligt er een linnenpakket voor u klaar. Dekbedden en 

kussens zijn ook aanwezig. U hoeft het bed alleen zelf op te maken.  

Kunnen we koken in de Backpack Shack?  

Er is geen keuken of keukengerei aanwezig. Wel is er buiten een gezellige (gezamenlijke) 

buitenplaats met een grote elektrische barbecue waar u gebruik van mag maken. 

Vanaf hoe laat is de Backpack Shack beschikbaar? 

U kunt vanaf 15.00 uur inchecken. Natuurlijk kunt u de auto al eerder op onze parkeerplaats 

parkeren als u bijvoorbeeld al lekker naar het strand wilt gaan. Op de vertrek dag vragen wij u om 

uiterlijk 11.00 uur uit te checken. 

Hoe is de schoonmaak geregeld? 

Wij verzoeken u vriendelijk de Backpack Shack net zo schoon achter te laten, zoals u hem aantreft 

bij aankomst.  

Kan ik de auto bij de Backpack Shack zetten? 

Bij de Backpack Shacks is geen ruimte voor de auto. Deze kunt u bij ons parkeren op de centrale 

parkeerplaats. 

Mag ik een tentje plaatsen bij de Backpack Shack? 

Het is helaas niet toegestaan om een extra tent te plaatsen bij de Backpacks Shack. Hiervoor kunt 

u bij de receptie informeren naar de mogelijkheden in de buurt van deze accommodatie.  

Is roken in een Backpack Shack toegestaan? 

Het is niet toegestaan om in de Backpack Shack te roken. Buiten kan gerookt worden. 

Wat voor sanitaire voorzieningen zijn er aanwezig? 

De Backpack Shack is niet voorzien van douche en toilet. U kunt gebruik maken van het 

dichtstbijzijnde badgebouw de Duijnpieper, waar zich douches en toiletten bevinden. Vlakbij ligt ook 

het toiletgebouw ‘’de Kar’’, waar zich alleen toiletten bevinden.  

Is er een kachel aanwezig? 

In een Backpack Shack is een elektrische kachel aanwezig. 
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Hoeveel sleutels krijg ik?  

U krijgt één sleutel per logeeraccommodatie. 

 

Is er een kampeerbedje/kinderstoeltje voor de allerkleinsten aanwezig?  

Helaas zijn de kamers hier te klein voor in de Backpack Shacks.  

 

Wat is het minimum en maximum om te verblijven? 

Het minimum is 1 nacht en een maximum van 14 nachten. 

Faciliteiten 

    Wellnessbus 

    Meditatie & massage 
    Recreatieprogramma 

    Sauna/Turks stoombad 

    Supermarkt Spar 

    Restaurant Gestrand 

    Gestrand stay&go 

    Receptie shop 

    Fietsverhuur + reparatie 

    Wasserette 

    Buiten-en binnenspeeltuin 
 

Inclusief tijdens uw verblijf 

    Linnenpakket en beddengoed 

    Gebruik van BBQ 

    Parkeermogelijkheid voor 2 auto’s. 
 

 

 

Heeft u nog vragen? Bel gerust naar ons nummer: +31 (0)23-5411570 of stuur een email naar: 

info@campingdelakens.nl 
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Backpack Shacks 3persoonskamer (Lanikai) 

Voor welke doelgroepen zijn de Backpack Shacks geschikt? 

De Backpack Shacks zijn geschikt voor Backpackers, oftewel reizigers die op doorreis zijn. 

Natuurlijk zijn stelletjes, familieleden of vrienden ook welkom. Let wel op dat we een 

familiecamping zijn, waarbij de rust zeer gewaardeerd wordt. Het is helaas niet mogelijk met grote 

gezelschappen (groepen e.d.) gebruik te maken van deze logeeraccommodatie. 

Voor hoeveel personen is de Backpack Shack geschikt? 

De Backpack Shack Lanikai is geschikt voor 3 personen.  

Wat is de indeling van de slaapplaatsen? 

De Lanikai is een oude Zeecontainer met 2 kamers, waarbij elke kamer op zijn eigen manier is 

ingericht. Elke kamer heeft 3 losse bedden (waarvan 2 bedden boven elkaar) van 2 x 0,90 meter. 

Binnen is de ruimte beperkt, buiten heeft u heerlijk veel leefruimte. 

Moet ik dekbedden en kussens meenemen?  

Wanneer u een Backpack Shack huurt, ligt er een linnenpakket voor u klaar. Dekbedden en 

kussens zijn ook aanwezig. U hoeft het bed alleen zelf op te maken. 

Kunnen we koken in de Backpack Shack?  

Er is geen keuken of keukengerei aanwezig. Wel is er buiten een gezellige (gezamenlijke) 

buitenplaats met een grote elektrische barbecue waar u gebruik van mag maken.  

Vanaf hoe laat is de Backpack Shack beschikbaar? 

U kunt vanaf 15.00 uur inchecken. Natuurlijk kunt u de auto al eerder op onze parkeerplaats 

parkeren als u bijvoorbeeld al lekker naar het strand wilt gaan. Op de vertrek dag vragen wij u om 

uiterlijk 11.00 uur uit te checken. 

Hoe is de schoonmaak geregeld? 

Wij verzoeken u vriendelijk de Backpack Shack net zo schoon achter te laten, zoals u hem aantreft 

bij aankomst.  

Kan ik de auto bij de Backpack Shack zetten? 

Bij de Backpack Shacks is geen ruimte voor de auto. Deze kunt u bij ons parkeren op de centrale 

parkeerplaats. 

Mag ik een tentje plaatsen bij de Backpack Shack? 

Het is helaas niet toegestaan om een extra tent te plaatsen bij de Backpacks Shack. Hiervoor kunt 

u bij de receptie informeren naar de mogelijkheden in de buurt van deze accommodatie.  

Is roken in een Backpack Shack toegestaan? 

Het is niet toegestaan om in de Backpack Shack te roken. Buiten kan gerookt worden. 

Wat voor sanitaire voorzieningen zijn er aanwezig? 

De Backpack Shack is niet voorzien van douche en toilet. U kunt gebruik maken van het 

dichtstbijzijnde badgebouw de Duijnpieper, waar zich douches en toiletten bevinden. Vlakbij ligt ook 

het toiletgebouw ‘’de Kar’’, waar zich alleen toiletten bevinden.  

Is er een kachel aanwezig? 

In een Backpack Shack is een elektrische kachel aanwezig. 
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Hoeveel sleutels krijg ik?  

U krijgt één sleutel per logeeraccommodatie. 

 

Is er een kampeerbedje/kinderstoeltje voor de allerkleinsten aanwezig?  

Helaas zijn de kamers hier te klein voor in de Backpack Shacks.  

 

Wat is het minimum en maximum om te verblijven? 

Het minimum is 1 nacht en een maximum van 14 nachten. 

 

  

Faciliteiten 

    Wellnessbus 

    Meditatie & massage 
    Recreatieprogramma 

    Sauna/Turks stoombad 

    Supermarkt Spar 

    Restaurant Gestrand 

    Gestrand stay&go 

    Receptie shop 

    Fietsverhuur + reparatie 

    Wasserette 

    Buiten-en binnenspeeltuin 
 

Inclusief tijdens uw verblijf 

    Linnen pakket en beddengoed 

    Gebruik van BBQ  

    Parkeermogelijkheid voor 2 auto’s. 
 

 

 

 

 

Heeft u nog vragen? Bel gerust naar ons nummer: +31 (0)23-5411570 of stuur een email naar:  

Info@campingdelakens.nl 
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