
SEIZOENKAMPEREN 2019 

Wat leuk dat u geïnteresseerd bent in een seizoenplaats op ‘de Lakens’. 
Afgelopen maanden hebben wij veel geïnteresseerden mogen ontvangen op de camping voor een oriëntatie en  

kennismaking. Graag brengen wij u op de hoogte van de beschikbare seizoenplaatsen 2019 en de  
boekingsprocedure. 

ORIËNTEREN 

Aan de hand van het overzicht ‘beschikbare  
seizoenplaatsen 2019’ bieden wij u de mogelijkheid uzelf te 

oriënteren en uw voorkeuren voor uzelf te noteren.  
U bent van harte welkom van maandag t/m vrijdag (m.u.v. 

vrijdag 23 november) tussen 9.00 en 16.00 uur om de 
plaatsen te bekijken. Meldt u zich vooraf even bij de  

receptie? 

REGISTRATIE DEELNAME LOTING 

Nieuw dit jaar, is dat u zich vooraf moet registreren 
voor deelname aan de loting. Dit doet u via  

dit formulier op de site. Hier vult u alle gevraagde  
gegevens volledig en naar waarheid in.  

Het registreren  is mogelijk tot  
vrijdag 30 november 2018, 12.00 uur.  

 
Alleen de online registratie is niet voldoende, u dient ook 

zelf fysiek aanwezig te zijn op 2 december.  
 

SEIZOENKAMPEREN 2019 

BOEKINGSPROCEDURE 
 

Het boeken van een seizoenplaats is mogelijk op zondag 
2 december 2018, middels een loting, in  

Restaurant Gestrand. U moet zich vooraf registreren 
(zie ‘registratie deelname loting’) 

 
U bent van harte welkom vanaf 9.00 uur om uw lootje te 
ontvangen. Per registratie wordt er één lootje afgegeven. 
Tevens vragen wij om een legitimatiebewijs, neemt u 

deze dan ook mee? Alleen op vertoon van uw 
legitimatiebewijs (ID-paspoort of rijbewijs) en een  

geprinte versie van de  
ontvangstbevestiging van de online registratie  

ontvangt u een lootje. 
 

Het is mogelijk tot 9.50 uur het lootje te ontvangen. 
Vanaf 10.00 uur zullen we starten met de loting.  

Het zal druk worden, we raden daarom aan om echt op 
tijd te komen. 

KORT SAMENGEVAT: 

1. Orienteren van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 

en 16.00 uur (met uitzondering van vrijdag  

23 november). 

2. Vooraf registeren (via deze link) is verplicht en  

mogelijk tot vrijdag 30 november 12.00 uur (een 

email, telefoontje of berichtje op andere wijze 

wordt niet gezien als registratie). 

3. Neem uw legitimatiebewijs mee, met daarbij  

ontvangsbevestiging van de online registratie. 

4. Ontvangst is op 2 december in Restaurant  

Gestrand tussen 9.00  en 9.50 uur. 

         

     En dan… op goed geluk :-) 

https://www.campingdelakens.nl/aanmelden-loting
https://www.campingdelakens.nl/aanmelden-loting

