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Geniet van de rust en de ruimte op een RCN Vakantiepark
Alle informatie over je verblijf in deze corona periode vind je hier.
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Veilig op vakantie in Nederland
Op vakantie in deze periode | Volg de ontwikkelingen
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Veilig op vakantie in Nederland
Alle informatie over je verblijf in deze periode

Alle parken in Nederland zijn open.
Kom je op vakantie bij RCN in Nederland dan houden wij de richtlijnen en adviezen van de Nederlandse overheid, het RIVM, en de GGD aan en volgen wij
deze ook op de voet, zodat we altijd over de juiste en laatste informatie beschikken. Zo proberen wij voor iedereen, gasten en medewerkers, een zo veilig
mogelijke plek te behouden waar nog steeds genoten kan worden van een heerlijke vakantie. Sterker nog, de rust en de ruimte die je op een RCN
Vakantiepark in Nederland ervaart, maken het juist een ideale bestemming.

Een veilige vakantie voor gast en medewerker
De maatregelen die RCN hee getro en voor een vakantie in Nederland
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Op diverse plaatsen hangen informatieposters. We verzoeken gasten dringend deze aanwijzingen ter plaatse op te volgen.
Alle gasten worden dringend verzocht gepaste afstand (1,5 meter) te houden tot andere gasten en de medewerkers van RCN.
De terrassen en de brasserie (na reservering) zijn op alle parken weer geopend.
Er is een snackbarservice met mogelijkheid tot bezorgen en/of afhalen op het park.
Zwembaden in Nederland zijn weer geopend, maar wel met een aangepast protocol. Wil je weten hoe het zit met het zwembad op jouw favoriete RCN Vakantiepark in
Nederland? Op de informatiepagina van de parken vind je alle informatie hierover en lees je ook waarmee je rekening dient te houden.
Het kinderspeelparadijs op de parken zijn weer geopend. De bowling zal voorlopig nog gesloten blijven.
Er is weer een recreatieprograma op alle parken in Nederland. Wel moeten sommige activiteiten van tevoren gereserveerd worden.
De vakantiekerkdiensten worden georganiseerd met een maximum van 100 personen.
We hebben extra hygiëne instructies gegeven aan onze medewerkers en extra hygiëne maatregelen genomen rondom schoonmaak.
Medewerkers zijn alleen aan het werk indien zij in goede gezondheid verkeren.

Contactgegevens
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Wij zijn aanwezig

Neem contact op met het Contact Center.
Wij zijn maandag t/m vrijdag van 09.00 - 18.00 uur en in het weekend van 10.00 - 14.00 uur bereikbaar op ons telefoonnummer.

Ik bel vanuit:
Nederland

S

+31 85-0400 700

Bel mij terug:
Je telefoonnummer

Bel mij terug

Stuur een e-mail
Antwoord binnen 1 werkdag
Stuur een e-mail

Een huisje huren
De meeste vakantiehuisjes op de RCN Vakantieparken zijn omgeven door veel ruimte om de accommodatie heen.

Onze vakantiehuisjes
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Wij zijn aanwezig
Welkom bij RCN in Nederland!

Neem contact op met het Contact Center.
Wij zijn maandag t/m vrijdag van 09.00 - 18.00 uur en in het weekend van 10.00 - 14.00 uur bereikbaar op ons telefoonnummer.

Ik bel vanuit:
Nederland

S

+31 85-0400 700

Bel mij terug:
Je telefoonnummer
Alle informatie over je verblijf in deze periode per park:
Bel mij terug
Hier vind je per park alle nuttige informatie over je aankomst op het park, de faciliteiten en maatregelen, maar ook kampeer- en verhuurinformatie.

T RCN de Potten - informatiepagina
RCN de Roggeberg - informatiepagina
T een
Stuur
e-mail
RCN de Noordster - informatiepagina
T
Antwoord binnen 1 werkdag
T RCN de Jagerstee - informatiepagina
Stuur een e-mail
T RCN Zeewolde - informatiepagina
T RCN het Grote Bos - informatiepagina
T RCN Toppershoedje - informatiepagina
T RCN de Schotsman - informatiepagina
T RCN de Flaasbloem - informatiepagina

Kamperen of een accommodatie huren?

Kamperen in Nederland
De sanitairgebouwen zijn weer geopend. Je bent van harte welkom om bij ons te komen kamperen.

Onze kampeerplaatsen
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Wij zijn aanwezig
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+31 85-0400 700

Bel mij terug:
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Stuur een e-mail
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Wij zijn aanwezig
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Wij zijn aanwezig

Aangepaste
Contact Center
Neem contact opopeningstijden
met het Contact Center.

Telefonische
bereikbaarheid
Wij zijn maandag
t/m vrijdag gewijzigd
van 09.00 - 18.00 uur en in het weekend van 10.00 - 14.00 uur bereikbaar op ons telefoonnummer.
Door de vele vragen en nieuwe boekingen hebben wij tijdelijk de telefonische openingstijden van het Contact Center gewijzigd. Hierdoor kunnen wij met man en macht de
verwerking
van de nieuwe boekingen en emails oppakken. De gewijzigde tijden zijn:
Ik
bel vanuit:
Maandag t/m vrijdag van 09.00 - 18.00 uur
inNederland
het weekend van 10.00 - 14.00 uur
S
+31 85-0400 700

Binnen deze tijden zijn wij bereikbaar op 085-0400700. Uiteraard kan je ook altijd een mailtje sturen naar contact@rcn.nl. Mogelijk duurt een antwoord op je vraag iets langer dan
je van ons gewend bent. Graag vragen wij je begrip hiervoor.
Bel mij terug:
Je telefoonnummer

Bel mij terug

Stuur een e-mail
Antwoord binnen 1 werkdag
Stuur een e-mail

Ik heb een recreatie-voucher
Heb jij je vakantie geannuleerd tussen 13 maart en 1 juli 2020? Dan heb je een recreatie-voucher ontvangen t.w.v. het reeds betaalde bedrag. Met de voucher kan je een nieuw
verblijf bij RCN boeken met aankomstdatum tot 30 september 2021. Dit nieuwe verblijf dient uiterlijk 12 maanden na je oorspronkelijke aankomstdatum geboekt te zijn.
Lees hier alles over het inleveren van de voucher en de voorwaarden
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Wij zijn aanwezig

Neem contact op met het Contact Center.
Wij zijn maandag t/m vrijdag van 09.00 - 18.00 uur en in het weekend van 10.00 - 14.00 uur bereikbaar op ons telefoonnummer.

Ik bel vanuit:

S

Nederland

+31 85-0400 700

Bel mij terug:
Je telefoonnummer

Bel mij terug

Stuur een e-mail
Antwoord binnen 1 werkdag
Stuur een e-mail

Vakantie omboeken; geheel gratis
Is jouw vakantie bij RCN al geboekt en wil je de boeking aanpassen? Bij ons kun je 1x kosteloos* omboeken naar een van onze andere parken. Neem hiervoor contact op via: 085
0400 700. * Omboeken kan in dezelfde periode en op basis van beschikbaarheid tot 3 dagen voor aankomst. Omboeken is gratis, m.u.v. eventuele extra kosten door prijsverschil.
Er wordt geen restitutie gegeven.
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Vakantieparken in Nederland

Vakantieparken in Frankrijk

Werken bij RCN

Heb je een vraag?

RCN de Potten

RCN Port l'Epine

Alle vacatures bij RCN Vakantieparken

Bel ons gerust op 085 0400 70

RCN de Roggeberg

RCN la Ferme du Latois

Vacatures in Nederland

RCN de Noordster

RCN le Moulin de la Pique

RCN de Jagerstee

RCN Val de Cantobre

RCN Zeewolde

RCN la Bastide en Ardèche

RCN het Grote Bos

RCN Belledonne

RCN Toppershoedje

RCN les Collines de Castellane

RCN de Schotsman

RCN Domaine de la Noguière

RCN de Flaasbloem

Vakantieparken in Frankrijk

Villapark Sneekermeer

8 Campings in Frankrijk met Nederlandse

Vakantieparken in Nederland

eigenaar

Vacatures in Frankrijk
Stages op een vakantiepark in Nederland

Maandag t/m vrijdag van 09.00
in het weekend van 10.00 - 14.0

Stages op een camping in Frankrijk

Voor onze fans

Regio's in Nederland

Y

Regio's in Frankrijk

Contactgegevens
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Vakantieparken Friesland

Campings Frankrijk

Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018

Last minute in Nederland

Vakantieparken Drenthe

Campings Bretagne

Glamping in Nederland en Frankrijk

Last minute in Frankrijk

Campings Dordogne

Rolstoelvriendelijke bungalows Nederland

Campings Aveyron

Campings met privé sanitair

Campings Ardeche

Campings met zwembad

Vakantieparken Brabant

Campings Alpe d'Huez

Camperplaatsen in Nederland

Vakantieparken
Nederland Nederland

Campings Castellane

T

Wij zijn aanwezig

Vakantieparken Veluwe

Vakantieparken
Flevoland
Neem contact
op met het Contact Center.
Campings Vendee
Vakantie met hond
Vakantieparken
Utrecht
Wij zijn maandag
t/m vrijdag van 09.00 - 18.00 uur en in het weekend van 10.00 - 14.00 uur bereikbaar op ons telefoonnummer.
Vakantieparken Zeeland
Vakantieparken Zuid-Holland
Ik bel vanuit:

Campings Provence

S

Campings
Vakantieparken

+31 85-0400 700

Koop vakantiewoning/stacaravan

Bel mij terug:

Wil je geen actie of kortingsco
Meld je dan aan voor onze nieu
Schoolvakanties
Pasen
Hemelvaart
Pinksteren
Meivakantie
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Vuurwerkvrije vakantieparken

Vakantiewoningen te koop
Bel mij terug
Stacaravans te koop

Je telefoonnummer

Stuur een e-mail
Antwoord binnen 1 werkdag
Stuur een e-mail
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