SEIZOENKAMPEREN 2021

SEIZOENKAMPEREN 2021
Wat leuk dat je interesse hebt in een seizoenplaats! Je gegevens staan bij ons op de geïnteresseerdenlijst
en om deze reden geven wij je graag alle informatie die je nodig hebt.

PROCEDURE

ORIËNTEREN

Wanneer je mee wilt doen aan de voorloting dan
ontvangen we uiterlijk

In verband met de huidige maatregelen rondom het
coronavirus, moedigen we het fysiek bekijken van
de plekken niet aan. Wij zullen je daarom, als je
bent ingeloot, met beeldmateriaal informeren.

DONDERDAG 14 januari 17.00 uur
je aanmelding middels dit formulier op de website,
klik hier voor de link. Het is belangrijk dat je alle
gegevens zorgvuldig, volledig en naar waarheid
invult.
Let op: er mag één registratie per gezin gedaan
worden en alleen door degene die bij ons als
geïnteresseerde geregistreerd staat.
Alle geïnteresseerden die zich hebben geregistreerd
voor deelname aan de voorloting, gaan op vrijdag 15
januari mee in de online voorloting. Er zullen
ongeveer 16 vrije plekken zijn en dus 32 mensen
voorgeloot worden. Wanneer jij dit bent ontvang je
een email met daarin de plekken die het betreft en
bijbehorende informatie over de verdere procedure.
Vanaf dat moment heb je dus 50% kans op het
bemachtigen van een plek!

PRIJZEN
Op Camping de Lakens hebben we verschillende
categorieën plekken. Wat hierbij meespeelt is de
grootte van de plek, de ligging, de geboden privacy
en bijvoorbeeld de afstand naar het
sanitairgebouw. De prijzen in 2021 variëren tussen
de € 3212,00* en de € 3803,00*.
In 2021 loopt het seizoen van vrijdag 12 maart
tot zondag 31 oktober.
*Dit is inclusief het forfaitaire toeristenbelasting.
Door een gemeentelijk besluit kan dit nog wijzigen.
De betalingstermijnen zijn als volgt:
Vóór 25 januari 2021 50% van het totaalbedrag.
Vóór 15 februari 2021 restant bedrag.

Zodra de voorloting is afgerond zullen we degene die
niet zijn ingeloot uiteraard ook informeren.

KORT SAMENGEVAT:
VOORWAARDEN
Om zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn en latere
teleurstelling te voorkomen, raden we je aan de
voorwaarden alvast door te nemen. Dit zijn de
RECRON-voorwaarden seizoenkamperen,
Aanvullende voorwaarden seizoenkamperen 2021
en de huisregels.

1.

2.

Vooraf registreren voor deelname aan de
voorloting (via deze link) is verplicht en
mogelijk tot donderdag 14 januari 2021 17.00
uur (een em ail, telefoontje of ber ichtje
op andere wijze wordt niet gezien als
registratie).
Zorg dat je op 15 januari 2021 je email in de
gaten houdt, om zo te weten of je wel of niet
mee zal gaan in de verdere procedure.

www.campingdelakens.nl/overnachten/seizoenkamperen

