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Geachte Gast, 
 
Wij heten u van harte welkom op "ons" strand IJmuiden aan Zee. 
 
U hebt van een lid van onze vereniging een strandhuisje gehuurd of in gebruik 
gekregen. 
 
Wij willen het navolgende onder uw aandacht brengen om ertoe bij te dragen dat u 
en uw medebewoners tijdens en aan het einde van de huur-/gebruiksperiode 
kunnen terugkijken op een prettig en hopelijk ook zonnig verblijf op het strand van 
IJmuiden. 
 
Ons lid waarvan u strandhuisje huurt of in gebruik heeft gekregen heeft u inmiddels 
op de hoogte gebracht van de spelregels en gewoonten die bij onze 
Strandvereniging in acht worden genomen. Hij/zij heeft u een exemplaar van de 
"Voorwaarden Huurovereenkomst Strandhuisje 2010" (verder genoemd: “Bijlage”) 
ter hand gesteld. Deze voorwaarden zijn op u als huurder/gebruiker volledig en 
zonder voorbehoud van toepassing. 
Als u de hiervoor genoemde Voorwaarden niet heeft gekregen adviseren wij u 
dringend deze direct bij de verhuurder op te vragen. 
 
In het kort schetsen wij hierna een aantal van de belangrijkste zaken die u moet 
weten c.q. waar u naar dient te handelen: 
 
Brand en het voorkomen van brand. 
Het bepaalde in artikel 6 van de hiervoor aangehaalde “Bijlage” 
De huurder/gebruiker is verplicht alles te doen wat in zijn vermogen ligt om brand te 
voorkomen of te beperken. 
In geval van brand moeten direct, de Brandweer (tel. 112) en de strandbeheerder 
worden gealarmeerd. 
Het aanleggen en/of onderhouden van kampvuren en andere open vuren in de 
nabijheid van de strandhuisjes en elders op het strand is ten strengste verboden. 
(art. 5.4.5. APV) 
 
Gebruik van het strandhuisje als nachtverblijf 
Het is ten strengste verboden de ruimte onder het strandhuisje in te richten of te 
gebruiken als nachtverblijf voor personen. 
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Lozing afvalstoffen 
In ieder strandhuisje moet een toiletemmer of chemisch toilet aanwezig zijn. Deze 
mogen alleen worden geleegd in de daarvoor bestemde stortvoorziening aan de 
achterzijde van het toiletgebouw. Dit mag alleen op de volgende tijden: 
Of 's-morgens voor 10.00 uur of na 19.00 uur 's avonds. Op zondag geldt: 's-
morgens voor 10.00 uur of na 16.00 uur ’s-middags. Gebruik gewoon toiletpapier en 
gooi nooit maandverband, inlegkruisjes o.i.d. in het toilet of in de stortvoorziening. 
 
Verwijderen van afval. 
De huurder/gebruiker draagt er zorg voor, dat zijn strandhuisje en de naaste 
omgeving worden schoongehouden. 
Het huishoudelijk afval wordt tijdens het strandseizoen ingezameld en afgevoerd. 
Hiervoor zijn op het strand voor de huisjes gele containers geplaatst. De containers 
worden voor 10.00 uur 's-morgens 1x per week en in het hoogseizoen 2x per week, 
afhankelijk van de mate van het strandbezoek, geleegd. 
 
Plaatsen schermen, tenten e.d. 
Zonneschermen, windschermen, tenten, e.d. mogen slechts met toestemming van 
de verhuurder worden geplaatst. 
Uitzondering hierop zijn de z.g. linnen of plastic windschermen voor tijdelijk gebruik, 
(maximaal dag) 
Het is niet toegestaan waslijnen, e.d. tussen de strandhuisjes op te hangen. 
Uit oogpunt van veiligheid van personen mogen gedurende de dag en de nacht 
nimmer obstakels voorkomen of worden geplaatst in de ruimten tussen en voor de 
strandhuisjes. 
Voor het donker worden dient de omgeving van het strandhuisje netjes en ordelijk 
te zijn opgeruimd en dienen kuilen in de nabijheid van het strandhuisje te zijn dicht 
geschept. 
Het aanbrengen van voorzieningen ten behoeve van spellen, zoals netten, 
belijningen, etc. is alleen toegestaan na goedkeuring van de verhuurder. 
 
Voorkomen van (geluid)overlast. 
Het is verboden middels audio-apparatuur muziek ten gehore te brengen, te zingen 
of op andere wijze luidruchtig te zijn, zodat dit overlast veroorzaakt voor de buren, 
de strandbezoekers of de paviljoen gasten. 
Het is verboden toestellen van diverse aard op te stellen die overlast veroorzaken 
voor andere Strandgebruikers 
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Huisdieren van huurder/gebruiker. 
Het hebben/houden van een hond of andere huisdieren door de 
huurder/gebruiker/bezoeker is niet toegestaan. 
 
Toezicht op het strand 
Toezicht op het naleven van de "Voorwaarden Huurovereenkomst Strandhuisje 
2010" wordt door zowel door onze Strandvereniging als door de strandbeheerder 
van de gemeente gehouden. Daarnaast zet de gemeente z.g. BOA´s 
(Bijzondere Opsporing Ambtenaren met bevoegdheid proces verbaal op te maken) 
in om de naleving van de Algemene Plaatselijk Verordening (openbare orde en 
veiligheid) op het strand te controleren. De gemeente zal bij overtreding streng 
(verbaliserend) optreden! 
 
Als er zaken zijn die u niet duidelijk zijn of waarover u twijfelt, zeker als die te maken 
hebben met de veiligheid van uzelf en/of uw omgeving, ga dan niet zelf 
experimenteren maar vraag het aan uw buren of neem contact op met één van de 
bestuursleden. Voorkomen is in alle gevallen beter dan ……! 
 
Een heel prettig verblijf op het strand van IJmuiden aan Zee toegewenst. 
 
 
Met vriendelijke groet 
Het bestuur van de S.V. De Schelp 


