
 

Duinrell & AH Black Friday actie   

 

Wat is de actie?  

• In de winkels en op de website van Albert Heijn kun je een weekend of midweek verblijf 
boeken in de periode van 26 november 2021 t/m 28 maart 2022. 

• In de winkel geef je aan voor welk type Duingalow je kiest: een Budget, Comfort of Premium 
Duingalow voor 4 of 6 personen. 

• Als je met 6 personen wilt verblijven betaal je een toeslag van € 30,- tijdens het boeken via 
ah.nl/duinrell. 

• Boeking is op basis van beschikbaarheid (vol = vol). 

• Prijs is inclusief eindschoonmaak, bedlinnen en toeristenbelasting. 

Hoe werkt het? 

• Koop vóór 20 december 2021 jouw unieke reserveringscode voor 
een weekend of midweek verblijf op vakantiepark Duinrell in de winkel of via ah.nl/duinrell 

• Boek verplicht vóór 10 januari 2022 via ah.nl/duinrell (is je aankomstdatum voor 10/1/22, is boeken 

mogelijk tot 7 dagen voor aankomst) 

• Kies de gewenste aankomstdatum en vertrekdatum door het product met de gewenste datum 
in het winkelmandje te plaatsen. 

• Ga naar het winkelmandje om de betaling in gang te zetten. 

• Vul de persoonsgegevens van de hoofdboeker in. 

• Voltooi de betaling. 

• Na betaling ontvang je binnen 15 minuten een betalingsbevestiging. Vervolgens ontvang je 
aanvullend binnen 3 werkdagen je boekingsbevestiging vanuit Duinrell.  

 
FAQ 

 
• V: Heb ik ook toegang tot het Tikibad tijdens mijn verblijf? 

              A: Ja, je ontvangt afhankelijk van jouw verblijfsduur bij incheck een aantal unieke codes, zie    

            https://www.duinrell.nl/toegangsregelingen. Op vrijdag, zaterdag, zondag en dagelijks tijdens      
            de schoolvakanties kost 3 uur toegang tot het Tikibad € 10 per persoon per keer.  
            Op dinsdag, woensdag en donderdag buiten de schoolvakanties is 3 uur toegang tot het  
            Tikibad gratis (indien geopend). 
             

Schoolvakanties zijn van 24 december t/m 9 januari en van 18 februari t/m 6 maart.  
 
Check de actuele openingstijden (onder voorbehoud van coronamaatregelen) op 
https://www.duinrell.nl/attractiepark/openingstijden-park  

               
 

• V: Heb ik ook toegang tot de winterattracties tijdens mijn verblijf? 

A: Ja, toegang is gratis (indien geopend). Attracties zijn dan afwisselend van elkaar geopend. 

*Check de actuele openingstijden (onder voorbehoud van coronamaatregelen) op 
https://www.duinrell.nl/attractiepark/openingstijden-park  
 
 

• V: Is een coronabewijs nodig? 
A: Dit is afhankelijk van de maatregelen vanuit de overheid op het moment van je verblijf. We  
adviseren de site van het RIVM in de gaten te houden. 
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• V: Wat zijn de corona maatregelen op Duinrell 
A: Duinrell doet er alles aan om jouw verblijf veilig te laten verlopen. Het park volgt de 
richtlijnen van het RIVM en voert extra coronamaatregelen. Deze maatregelen kunnen van tijd 
tot tijd wijzigen, kijk daarom voor de meest actuele maatregelen op 

https://www.duinrell.nl/veelgestelde-vragen 
 
 

• V: Kan ik omboeken als het vakantiepark van Duinrell moet sluiten? 
A: Mocht het vakantiepark van Duinrell dicht zijn op het moment dat je bij ons op vakantie zou 
zijn, dan kun je je vakantie omboeken naar een door Duinrell te bepalen nieuwe datum. Een 
eventueel verschil in de totaalprijs dient te worden bijbetaald. Wil je toch annuleren? Dan 
gelden de annuleringsvoorwaarden. 
 

• V: Als ik meerdere Duingalows boek, zijn deze dan naast elkaar gelegen? 
A: Alleen tegen betaling van 1x €24.50 voorkeurskosten boeken we Duingalows naast elkaar 
voor je in. Wil je hiervan gebruik maken, stuur dan direct na boeking een e-mail naar 
info@duinrell.nl en betaal bij incheck. 
 

 

• V: Wat zijn de aankomst- en vertrektijden? 
A: Op de dag van aankomst is je accommodatie vanaf 15.30 uur beschikbaar. Onze check-out 
tijd is 10:30 uur. Je dient voor die tijd je sleutel in te leveren in de brievenbus bij de slagboom. 
Blijf je na uitcheck nog op Duinrell, parkeer dan je auto op de parkeerplaats. De eerste 90 
minuten is parkeren gratis, daarna betaal je per auto € 10,- 
 

• V: Waar moet ik rekening mee houden bij incheck? 
A: Als je aankomt op Duinrell volg dan de bewegwijzeringsborden Attractiepark/Tikibad naar 
de parkeerplaats. Op onze parkeerplaats kun je je auto gratis (max. 90 min) parkeren, zodat je 
vervolgens kunt inchecken.  
Bij het inchecken ontvang je alle informatie die je nodig hebt en per persoon een Duinrell-ID, 
waarmee je toegang hebt tot Duinrell en het Tikibad Op de Duinrell-ID plak je jouw 
meegenomen recente pasfoto (kopie mag ook). Kinderen t/m 2 jaar hebben geen Duinrell-ID 
nodig. 
En zorg dat je je kenteken paraat hebt. 
 

• V: Tot hoe laat kunnen we ons aanmelden op de aankomstdag? 
A: Zolang de receptie geopend is, kun je je hier aanmelden. Is de receptie gesloten, dan kun 
je je melden bij de beveiliging. Je kunt tot 23.00 uur met de auto op het terrein. Na 23.00 uur 
kun je de auto parkeren op onze parkeerplaats bij de entree en te voet naar jouw Duingalow 
gaan. 
 

• V: Is er beddengoed aanwezig in de Duingalow? 
A: Ja, het totaalbedrag van de boeking is inclusief bedlinnen. 
Maak het jezelf gemakkelijk en boek uiterlijk 2 dagen voor aankomst voor €8 per persoon een 
comfortpakket bij (alleen per accommodatie boekbaar). Bij aankomst zijn je bedden 
opgemaakt en ligt er een handdoekenpakket per persoon en één keukenpakket per 
Duingalow voor je klaar. Wil je hiervan gebruik maken, stuur dan een e-mail naar 
info@duinrell.nl en betaal bij incheck. 
 

• V: Zijn er handdoeken aanwezig in de Duingalow? 
A: Nee, deze zijn wel te huur voor €6,50 per pakket (2 handdoeken). Stuur uiterlijk 2 dagen 
voor aankomst een e-mail naar info@duinrell.nl hoeveel pakketten we voor je klaar kunnen 
leggen en betaal bij incheck. 
 

• V: Is er een keukenpakket aanwezig in de Duingalow? 
A: Nee, deze zijn wel te huur voor €5,50 per pakket (2 theedoeken en 1 handdoek). Stuur 
uiterlijk 2 dagen voor aankomst een e-mail naar info@duinrell.nl hoeveel pakketten we voor je 
klaar kunnen leggen en betaal bij incheck. 
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• Is er een kinderstoel en babybedje aanwezig in de Duingalow? 
A: Nee, deze zijn samen wel te huur voor €10 per verblijf. Het babybedje past in een budget 
en comfort Duingalow alleen in de woonkamer. Hoeslaken en dekbedovertrek zijn inbegrepen, 
een dekentje neem jezelf mee. 
Wil je hiervan gebruik maken, stuur dan uiterlijk 2 dagen voor aankomst een e-mail naar 
info@duinrell.nl en betaal bij incheck. 
 

• V: Is er wifi aanwezig op het vakantiepark van Duinrell? 
A: Ja, wifi is overal bereikbaar, m.u.v. het attractiepark en het Tikibad. Je kunt wifivouchers 
kopen bij de Duinrell-receptie, de Duinrell Superstore en bij de portiersloge. 
 

• V: Zijn honden toegestaan? 
A: Nee, honden zijn alleen toegestaan in de speciale huisdier-Duingalows. Deze zijn niet 
beschikbaar voor deze actie. 
 

• V: Kan ik mijn auto bij de accommodatie parkeren? 
Ja, één auto kun je gratis parkeren op de parkeerplek met hetzelfde nummer als je Duingalow. 
Kom je met meer auto’s, dan betaal je hiervoor €10 per auto per dag en parkeer je deze 
auto’s op een centraal parkeerterrein op ons vakantiepark. 

 

 

Heb je een andere vraag, kijk dan op https://www.duinrell.nl/veelgestelde-vragen  of 

neem gerust contact op met de afdeling reserveringen van Duinrell via 
info@duinrell.nl  
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