
Natuurbrandrisico

Evacuatieroute

Brandblusser

Ondergrondse brandkraan

EHBO/AED defibrillator

Verzamelplaats

Kijk voor een gedetailleerde plattegrond van het terrein in de informatieborden op de camping.



Calamiteitenzender frequentie 88.9 Mhz FM of RTV Noord-Holland via Digitenne op kanaal 22. Noodnummer ‘de Lakens’: T. 06 - 51 80 52 49

Wat te doen bij calamiteiten?
Belangrijke telefoonnummers:
Kennemer Gasthuis spoedpost Zuid

Tel: 023 – 54 53 200

Boerhaavelaan 22, 2035 RC, Haarlem-Zuid

Centrale doktersdienst/tandarts:

Tel: 0900 – 1515, bereikbaar van ma t/m vr 08.00 – 17.00 uur.

Na 17.00 uur en in het weekend bellen naar 023 – 545 32 00 

Apotheek Elswout

Tel: 023 – 527 74 47 

Bloemendaalseweg 238, 2051 GM Overveen

Geopend van maandag t/m vrijdag 08.30 – 18.00 uur.

De Zandvoortse Apotheek

Tel: 023 – 571 31 85 

Raadhuisplein 8, 2042 LR Zandvoort

Geopend op werkdagen van 8.00 – 18.00 uur en zaterdag van 10.00 – 12.00 uur. 

Reddingsbrigade: 023 – 573 21 73

U vindt de Reddingsbrigade buiten de camping rechtsaf en dan de tweede inrit 

rechts naar boven. Reddingsbrigade is aanwezig begin mei t/m eind oktober. 

EHBO

Meerde campingmedewerkers zijn gediplomeerd bedrijfshulpverlener en/of EHBO-

er. Wij zijn in het bezit van een Automatische Externe Defibrillator. 

Camping noodnummer: 06 – 51 80 52 49

Als u een calamiteit in het duin signaleert, kijk dan op 

de bankjes in het duin. Daar staan nummers op.

 Aan de hand van deze nummers kan de locatie  

worden bepaald.

Ongeval!
• Blijf bij het slachtoffer.

• Bel 112.

• Waarschuw de receptie en beschrijf 

de situatie. T. 06 - 51 80 52 49.

• Zeg: - Wie u bent.

  - Dat er een ongeval is gebeurd.

  - Waar het is gebeurd.

  - Wat er is gebeurd.

  - Hoeveel slachtoffers er zijn.

  - Hoe u bereikbaar bent.

Brand op het terrein!
• Let op uw eigen veiligheid.

• Bel 112.

• Waarschuw de receptie en beschrijf 

de situatie inclusief locatie.  

T. 06 - 51 80 52 49

• Waarschuw de mensen in uw 

omgeving.

• Blus de brand, als dat mogelijk is.

• Help mensen die extra hulp nodig 

hebben.

• Verlaat zo nodig het terrein.

• Volg instructies van medewerkers  

en hulpverleners op.

 Bij code rood (zie vlag receptie) mag 

er in verband met natuurbrandrisico 

niet gebarbecued worden (ook niet 

op electra en gas).

Ontruimen!
Wanneer u de opdracht krijgt om te 

ontruimen, dan:

• Neem mee: mobieltje, medicijnen, 

geld en identiteitsbewijzen.

• Kijk of uw buren vertrekken en help  

zo nodig anderen.

• Laat uw auto en kampeermiddelen 

achter.

• Verlaat de plek waar u zich bevindt.

• Meldt u op de verzamelplaats.

• Wacht op vervolginstructies.

• In geval van een gifwolk blijf in uw 

caravan en sluit ramen en deuren.  

Volg de instructies van de 

medewerkers op.

Kennemer Duincamping de Lakens


