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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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