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SEIZOENKAMPEREN 2020
Beste gast, ondanks dat u nog kunt genieten van de seizoenplaats willen we graag van u
weten of u volgend jaar terug wilt komen.
RESERVEREN 2020

TROUWE GASTEN KORTING

Wilt u weer gebruik maken van de plaats? Zo ja:
Wij vragen u de overeenkomst seizoenplaats
Camping de Lakens 2020 digitaal te ondertekenen
(onder ‘mijn overeenkomsten’), de gastgegevens te
controleren en waar nodig aan te vullen en te kijken
of uw medegasten (alleen familieleden, 1e/2e
graads) nog kloppen. Wij verzoeken u vriendelijk
om te reageren vóór 1 november 2019.

In 2020 belonen wij u met de trouwe gasten korting.
U krijgt van ons €100,- teruggestort
wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:
U houdt zich aan de betalingstermijnen zoals die
zijn aangegeven op uw factuur.
U bent akkoord gegaan met de overeenkomst
seizoenplaats Camping de Lakens 2020, voor
1 november 2019.
U zorgt ervoor dat de camping in het bezit is van
een geldig keuringscertificaat van
uw kampeermiddel.
U heeft het seizoen voorafgaand aan dit seizoen
een doorlopende seizoensovereenkomst
gehad.
Wanneer aan alles is voldaan dan zult u de
€ 100,00 trouwe gasten korting voor eind juni
2020 of eind november 2020 (afhankelijk van
uw geldige
keuringsbewijs zie punt 1) retour ontvangen
op uw bankrekening.

Dit houdt in:
De aanbetaling te voldoen én de overeenkomst
seizoenplaats Camping de Lakens 2020 digitaal te
ondertekenen. Hebben wij na 1 november 2019 niks
van u bevestigd gekregen (zowel aanbetaling als
ondertekening overeenkomst), dan gaan wij ervan
uit dat u niet meer terug zal komen in 2020 en zal
de plek vrij gegeven worden.

BETALINGSTERMIJNEN

ANDERE PLAATS?
Indien u graag een andere plaats zou willen, dan
kunt u zich aanmelden (per email) voor de
‘omboekdag’,
speciaal voor onze huidige seizoenkampeerders.
Aanmelden hiervoor kan tot 15 oktober 2019 via
seizoenkamperen@campingdelakens.nl o.v.v. uw
naam en plaatsnummer. Deze omboekdag zal
plaatsvinden op woensdag 13 november 2019,
om 10.00 uur, en u moet hierbij fysiek aanwezig
zijn. Meer informatie over de exacte
procedure sturen wij u toe, na aanmelding,
na 15 oktober.

De betalingstermijnen zijn als volgt vastgesteld:
1e termijn:
€ 165,00 te voldoen vóór 1 november 2019.
2e termijn:
€ 1400,00 vóór 15 januari 2020.
3e termijn:
Restant van het factuurbedrag vóór 15 februari 2020.
U kunt er ook voor kiezen de 3e termijn uiterlijk
vóór 1 juni 2020 te betalen. Dit kan alleen als u
gebruik maakt van de automatische incasso. Dit kunt
u op het contract selecteren, en moet uiterlijk
1 november 2019 bij ons bekend zijn.
U kiest dan voor ‘uitgestelde betaling’ en zorgt dat
uw bankgegevens correct en volledig zijn ingevuld.
Helaas is het niet mogelijk dit aan te passen
na deze datum.
Let op: automatische incasso moet elk jaar
opnieuw worden aangevraagd.

SEIZOENKAMPEREN 2020

WENSEN EN VERZOEKEN

RECRON VOORWAARDEN SEIZOENPLAATSEN

In tegenstelling tot andere jaren is het indienen van
wensen met betrekking tot egaliseren van de plek en
het aanvragen van nieuwe schelpen niet meer
mogelijk. Wij zullen zelf alle plekken nalopen en
bepalen welke plekken in aanmerking komen voor
onderhoud. Indien u hiervoor in aanmerking komt,
hoort u dit uiterlijk per email voor
31 december 2019. Verzoeken omtrent snoeien kunt
u uiteraard in blijven dienen.

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
doen wij u hierbij toekomen.
Wij adviseren u een annuleringsverzekering af te
sluiten. Neem hiervoor contact op met uw tussenpersoon of bank.

AVVS 2020 (Aanvullende Voorwaarden
Van Seizoenplaatsen)
FORMULE 1
Het zal u niet zijn ontgaan, op 3 mei 2020 zal de
Formule 1 gereden worden op het Circuit van
Zandvoort. U mag uw kampeermiddel, volgens de
richtlijnen (onderverhuur) in de aanvullende
voorwaarden seizoenkamperen 2020, (niet
commercieel) verhuren. Er zal extra streng toezicht
zijn op de naleving hiervan.
Komende maanden zullen wij u ook op de hoogte
houden over alle ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld
de bereikbaarheid van de camping tijdens het
evenement.

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.
HUISREGELS
Om de Kennemer Duincampings de uitstraling te
geven die van belang is voor een prettig verblijf, zijn
er naast de RECRON-voorwaarden, huisregels
opgesteld. Leest u deze aandachtig door, zodat u niet
voor verrassingen komt te staan?
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