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Handboek en huisregels Strandhuisje Xxx  Grote Strand IJmuiden 
 
Het strandhuisje nr. Xxx staat op het grote strand van IJmuiden, op de Xxx rij, vlak bij het 
clubhuis van de strandvereniging De Schelp. Het huisje is via de parkeerplaats en een pad 
(Zeedistelpad) achter de duinen te bereiken of via het grote strand.  
 

 
 
 
Strandvereniging de Schelp 
Wij zijn lid van de strandvereniging de Schelp. Om te voorkomen dat het op het strand een 
komen en gaan wordt van mensen die de leden van de vereniging niet kent, is er een 
maximum gesteld aan hoeveelheid verhuurbare dagen. Daarnaast worden de gegevens van 
huurders doorgegeven aan de directe buren van huisje Xxx (op nr. Xxx zijn dat Piet en Griet 
en kinderen op nr. Xxx is dat Marie ). Ook het bestuur wordt op de hoogte gebracht.   
 
De vereniging ziet er op toe dat wij met zijn allen op een prettige en veilige manier kunnen 
genieten van het strandleven. Dat leven is eenvoudig. Ook al is het absoluut meer dan 
kamperen, in het strandhuisje moet je het met minder voorzieningen doen dan thuis. Zo zijn er 
geen sanitaire voorzieningen en moet je gebruik maken wc/douche units. De dichtstbijzijnde 
unit staat gelukkig niet ver  van het huisje. 
Het wordt zeer op prijs gesteld als de huisregels van de vereniging en de eigenaren van het 
huisje worden nageleefd. 
 
Heel veel plezier en zonneschijn toegewenst! 
 
 
Xxx en Xxx 
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Huisregels: 
Geniet van het huisje en het strand! We hebben het huisje met zorg ingericht en gaan er vanuit 
dat jullie de inventaris respectvol behandelen en het huisje achterlaten zoals je het aan hebt 
getroffen. Het is voor de hygiëne belangrijk dat beddengoed en keukenspullen schoon zijn en 
in het huisje blijven. Er is speelgoed voor buiten en er is speelgoed voor binnen.  
 
WIFI: er is een open net en een gesloten: wachtwoord   
 
Rusttijd: 23.00-07.00 uur. Luisteren naar muziek kan in het huisje, maar houd het volume 
laag, zodat het buiten het huisje rustig blijft.   
 
Toilet en lozen afvalwater: Er zijn openbare toiletten. Help mee ze schoon te houden en 
vergeet niet een rol wc papier mee te nemen! Als voor nachtelijke plasjes in het huisje een 
emmer (met deksel) wordt gebruikt, kan deze voor 10.00 uur ‘s ochtends of na 19.00 uur 
worden geleegd in de stortvoorziening aan de achterzijde van de toilet/douche unit.  
  
Douche: Een warme douche kost een muntje. Deze zijn verkrijgbaar bij Duut Alderlieste, in 
huisje 449. Een douchemuntje kost 0,50 euro.  
 
Watergebruik in het huisje: De waterafvoer in de keuken komt uit onder het huisje in een 
ton. Er is geen riool. Probeer de waterafvoer dus beperkt te houden, anders loopt het water op 
een kwade dag niet meer weg!  
 
Afval-vuilnis: Er zijn vossen op het strand (en meeuwen) die dol zijn op makkelijk 
verkrijgbare hapjes. Houd daarom de afvalemmer dicht en breng de vuilniszakken van tijd tot 
tijd naar de gele afvalcontainers die je op het strand ziet staan.  
 
Huisdieren: Sorry – huisdieren zijn lief, maar kunnen echt niet mee.  
 
Loopruimte tussen de huisjes: Zorg ervoor dat ’s avonds kuilen gedicht zijn en andere 
obstakels uit de weg gehaald worden op de gangpaden tussen de huisjes. Er mogen ook geen 
lijnen worden gespannen tussen de huisjes.  
 
Onweer en windvlagen: Als je even weg gaat, zorg dan dat de deuren goed gesloten zijn. Het 
kan gaan waaien en/of regenen. Ruim alle spulletjes op die de lucht in kunnen vliegen bij 
plotseling opstekende windvlagen en buien. Sluit parasols! 
 
Vervanging kapotte spullen: Mochten er (strand)spullen om wat voor reden dan ook 
beschadigd raken, meld het even en zorg indien mogelijk voor vervanging. In IJmuiden en op 
weg naar IJmuiden zijn voldoende winkels. Check je WA verzekering.  
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Parkeren 
Er is een grijze parkeerkaart/magneetkaart, waarmee je toegang krijgt tot de parkeerplaats als 
je steeds de rechter entree neemt (zowel bij in- als bij uitrijden). Strijk met de kaart langs de 
magneetstrip op de paal en de slagboom gaat omhoog.  
Bij de reddingsbrigade, tegen de duinen aan, is een extra parkeergelegenheid. Deze is 
toegankelijk voor abonnementhouders met de kaart.  
 
Let op! Raak de parkeerkaart niet kwijt! Mocht dit wel zijn gebeurd, meld het dan z.s.m. 
ofwel telefonisch ofwel in het kantoor van Marina Seaport IJmuiden, op de 
Kennemerboulevard nummer 540. Telefoon: +31255560300. www.marinaseaport.nl 
info@marinaseaport.nl De kaart staat op naam van : Van Staveren van Dijk, huisje 348.  
De vervanging van de kaart kost 25,00 euro.   
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Praktische wenken en voorschriften 
 
Veiligheid: 
Laat kinderen niet onder het huisje spelen!  
Laat kinderen niet in de buurt van de gasfles komen. 
Laat kinderen niet bij/aan de accu’s komen die in de opbergkast op de achtervlonder staan! 
Pas op met gas.  
Pas op met open vuur. 
Maak geen kampvuur in de buurt van huisjes. 
 
Er is een brandmelder/koolmonoxidemelder. 
Buiten aan de zijkant van het huisje hangt een waterslang met spuitstuk – daar kan lekker mee 
gedoucht worden, maar het kan ook dienen als blusslang. 
In de opbergkast staan twee scheppen. Die zijn erg belangrijk, want er moet vaak zand 
geschept worden rondom het huisje. Houd ze bij elkaar. Ze moeten beschikbaar zijn, ook in 
geval er iets geblust moet worden.   
 
Elektriciteit en gas: 
De ijskast en het fornuis gebruiken gas. De gasfles staat onder het huisje.  
Bij de ijskast bevindt zich een handleiding. Mocht onverhoopt de gasfles leeg zijn, dan staat 
als het goed is een reservefles klaar. Nieuwe flessen kunnen op het strand worden gekocht op 
zaterdagen rond 10.00 uur ’s ochtends. Dan rijdt een kar langs de voorste rij huisjes. De lege 
fles kan worden ingeleverd (statiegeld is 20,00 euro) tegen een nieuwe fles (kosten 33,00 
euro).  
 
De elektriciteit in het huisje komt van zonnepanelen. De accu’s staan in de opbergkast op de 
achtervlonder. Pas op voor de draadjes en de connecties.  
De stroomvoorziening is niet heel sterk. Een laptop kan er op draaien, maar als tegelijkertijd 
ook andere apparaten op het net worden aangesloten, kan de het overbelast worden en 
uitvallen. Schakel in dat geval de installatie weer aan in de opbergkast (handleiding aldaar).   
 
Wat mee te nemen? 

- Slippers 
- Sloffen (indien voorjaar) 
- Regenkleding 
- Vlieger (ook te koop op de boulevard in surfwinkel) 
- Pyjama, ochtendjas 
- Extra handdoeken en/of badlakens (in het huisje ligt 1 setje) 
- Zaklantaarn 
- Zwemkleding 
- Waterschoenen 
- Zonnebril 
- Zonnebrandcrème 
- Literatuur 
- iPad 
- iPod (plus dock) 
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Belangrijke telefoonnummers: 
Eigenaren:  
+316 
+ 
 
Politie, brandweer, ambulance internationaal alarmnummer: 
112 
 
Reddingsbrigade: 
+31255517197 
 
Strandtaxi Henk Meijer (voor vervoer van parkeerplaats naar strand ter hoogte van huisjes) 
+31653197825 
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Het strand van IJmuiden 
http://www.ijrb.nl/strand/strandijmuiden/ 
Het strand van IJmuiden is één van de breedste stranden langs de Nederlandse kust. Tevens is 
IJmuiden bekend om haar pieren: de Noordpier bij Velsen-Noord en de Zuidpier in IJmuiden. 
Deze pieren zorgen voor een unieke stroming, waardoor het strand elk jaar weer enkele meters 
breder wordt.  
  
Bereikbaarheid: 
Auto: 
IJmuiden is bereikbaar via de snelweg A9, zowel uit de richting Amsterdam als uit de richting 
Alkmaar (via A22 Velsertunnel, afslag bij Beverwijk). Tevens is IJmuiden te bereiken via de A208 
(Randweg) vanuit Haarlem en via de N202 vanuit Amsterdam langs het Noordzeekanaal. 
Het strand is vervolgens bereikbaar via Parkweg, Kanaaldijk, De Geul, Dokweg en 
Kromhoutstraat. 
 
Openbaar vervoer :  
Bus vanuit  Amsterdam : 
http://www.connexxion.nl/dienstregeling/lijn?ID=N082&Richting=2 
Nr. 82 (grote haltes: Marnixstraat, Sloterdijk), eindstation Boulevard IJmuiden. 
 
Draagvleuge lboot  vanuit  Amsterdam : 
http://water.connexxion.nl/diensten/602/fast-flying-ferry/239 
Amsterdam-Velsen, opstap achter Centraal Station Amsterdam,Ruyterkade, steiger 14 
Velsen-Amsterdam. Opstap Pontplein  
 
 
Parkeren IJmuiderstrand 
Vlak achter het strand ligt een groot parkeerterrein.  
Voor de leden van de verenigingen (wij zijn lid van de vereniging de Schelp) is er een extra 
parkeerterrein naast het gebouw van de reddingsbrigade. Dit is handig vooral op drukke dagen. 
 
Boodschappen:  
In IJmuiden bevinden zich supermarkten voor de dagelijkse boodschappen.  
Op de Boulevard bij het strand is ook een supermarkt:  Marina Market Supermarkt. 
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Veiligheid op het strand 
 
Kind vermist/gevonden: 
Wanneer kinderen zoekgeraakt zijn, neem dan contact op met iemand van de reddingsbrigade. 
Op drukke dagen staat er vaak een mobiele hulppost van de reddingsbrigade op het strand als 
aanspreekpunt. En anders lopen er patrouilles op het strand. Deze patrouilles bestaan meestal uit 
2 strandwachten, die duidelijk herkenbaar zijn aan hun oranje hesje  
Als u geen strandwachten of mobiele hulppost op het strand ziet staan, dan kunt u naar de post 
van de reddingsbrigade gaan (opvallend, rood gebouw aan de kop van de parkeerplaats achter de 
duinen bij de strandopgang).   
 
Als u op het strand ligt en een kind tegenkomt dat zijn/haar ouders kwijt is, dan kunt u dit kind 
naar de mobiele hulppost, de lopende patrouille of de post van de reddingsbrigade brengen. Dan 
zullen de ouders opgespoord worden.   
 
Eb en vloed/ Landwind en zeewind: 
Pas goed op de kinderen – houd ze in het oog op het strand.   
Bij wind van land (in IJmuiden is dat bij wind uit de oostelijke richtingen: O, NO en ZO), 
beweegt de bovenstroom zich naar zee. Hierdoor bewegen ook drijvende voorwerpen de zee in. 
Kijk dus erg uit met drijfbandjes, opblaasballen en luchtbedden met landwind. Voordat u het 
weet, bent u een heel eind afgedreven. Ver de zee in zwemmen met landwind is ook risicovol: op 
de heenweg zwemt het heel makkelijk, maar bedenk dat je terug moet. Ga niet te ver de zee in 
(ook niet met wind van zee).   
 
EHBO: 
Voor al uw EHBO-gevallen kunt u terecht bij de reddingsbrigade. In het huisje is een 
verbanddoos aanwezig.  
De reddingsbrigade staat in rechtstreekse verbinding met de ambulancedienst. U kunt zich 
melden op de post van de reddingsbrigade, bij de mobiele post op het strand of bij een lopende 
patrouille. De lopende patrouilles zijn uitgerust met een klein EHBO-tasje en ook in de auto zijn 
EHBO-materialen aanwezig. 
 
  
 

 
 


