
Allereerst heten wij u van harte welkom op park Duynvallei!

Om uw verblijf zo prettig en aangenaam mogelijk te laten verlopen 
hebben wij deze informatiemap voor u samengesteld. 

Naast de voor u belangrijke informatie over uw vakantieverblijf treft u ook 
een aantal algemene en recreatieve tips aan. U kunt natuurlijk ook altijd 

voor vragen terecht bij de receptie, waar wij u graag verder helpen.

Wij danken u voor uw goede zorgen en wensen u 
een fijn verblijf op park Duynvallei!

Team Dutchen

Informatiemap

Duynvallei
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Receptie Dutchen
Openingstijden 

Maandag         9.00 - 11.00 uur   14.00 - 18.30 uur
Dinsdag            9.00 - 11.00 uur   14.00 - 17.30 uur
Woensdag       9.00 - 11.00 uur   14.00 - 17.30 uur
Donderdag       9.00 - 11.00 uur    14.00 - 17.30 uur
Vrijdag              9.00 - 11.00 uur  14.00 - 20.00 uur
Zaterdag          9.00 - 11.00 uur    14.00 - 17.30 uur
Zondag              9:00 - 13:00 uur  Telefonisch bereikbaar 

Incheck- en uitchecktijden:   U kunt vanaf 15:00 uur inchecken
        U kunt tot 10:00 uur uitchecken

Adres Receptie
Heereweg 56
1871 EJ Schoorl

Telefoon
Telefoonnummer receptie:   072 740 00 15
Telefoonnummer algemeen:   023 741 00 61
Noodnummer buiten kantooruren: 06-82483280

Mail
receptie-schoorl@dutchen.com

Post ontvangen
Het is niet mogelijk post en pakketten te laten bezorgen bij de woningen op het park. 
U kunt post wel naar het adres van de receptie laten sturen.
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Dutchen receptie shop
Wilt u uw verblijf net wat specialer maken? Bij de receptie hebben we een ruim assortiment producten die uw 
verblijf bij Dutchen kunnen veraangenamen.

Koffie van De Koffiejongens
Uw luxe vakantiehuis is standaard voorzien van een koffiemachine, waarmee u op elk moment van de dag de 
heerlijkste kopjes koffie kunt bereiden. Heeft u nieuwe cups nodig, dan heeft u de keus uit diverse soorten. 
Wij nodigen u uit om in onze bar de verschillende smaken te proeven.

Wijn en champagne
Iets te vieren? Of gewoon lekker genieten? Maak een keuze uit onze ruime selectie witte, rode en rosé wijnen.  
Voor de speciale gelegenheden hebben wij ook champagne.

Haardhout
Heeft u extra hout nodig voor uw stookplaats of houthaard?  
Bij de receptie zijn grote zakken ovengedroogd haardhout van 7 kilo beschikbaar. 

Barbecue artikelen
Is het weer om te barbecuen maar heeft u nog geen brikketten/houtskool bij u? 
Bij ons kunt deze producten halen. LET OP: er mag alleen gebarbecued worden bij woningen waar al een bbq
aanwezig is.
 

Verzorgingsproducten
Wij verkopen heerlijke body producten van Marie Stella Maris. 
Gebruik ze tijdens uw verblijf of neem ze mee voor thuis! 
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Service in de woning

WIFI
In de woning kunt u gebruik maken van de gratis WIFI. Hiervoor heeft u de volgende 
inloggegevens nodig:
     Netwerknaam : DV0(HUISNUMMER), BIJVOORBEELD DV02
     Wachtwoord  : Duynvallei0(HUISNUMMER), BIJVOORBEELD Duynvallei02

Werken deze gegevens niet, dan kan het zijn dat uw router onlangs een reset heeft gehad. U kunt dan de volgende 
gegevens gebruiken:
     Netwerknaam : ZiggoDDC3B
     Wachtwoord  : e4d7YTfab33x

House keeping
Wilt u voor het echte vakantiegevoel dat uw woning tussentijds ook nog eens wordt schoongemaakt? 
Daar kunnen wij voor zorgen. Voor meer informatie en prijzen kunt u informeren bij de receptie. 

Krijgt u bezoek of wilt u gewoon lekker fris bedlinnen, schone handdoeken, föhn of een badjas? 
Informeer bij de receptie naar de mogelijkheden.
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Hoofdregels park Duynvallei
Auto’s op park Duynvallei
U kunt uw auto parkeren op uw eigen parkeerplek bij de woning (max. 1). Let u op dat de 
maximumsnelheid op het park 5 kilometer per uur is. Heeft u bezoek? Deze gasten dienen hun auto buiten 
Park Duynvallei te parkeren!

Woning
Om schade aan de woning te voorkomen, vragen wij u geen fietsen te stallen tegen de woningen. 

LET OP: Hydrofoorpomp
In het souterrain van iedere woning bevindt zich een pomp (Wilo-Drainlift M1) welke de waterafvoer regelt 
voor de woning. Omdat de ligging van de badkamer, gelegen in het souterrain, lager is dan het riool op de 
begane grond zorgt deze hydrofoorpomp voor het omhoogstuwen van het afvalwater van bad of douche. De 
pomp slaat gedurende de nacht soms aan om zo de druk constant te houden, dit is normaal. Mocht er een 
alarm af gaan van de pomp. Graag direct contact opnemen met de receptie en geen gebruik meer maken van 
de sanitairen voorzieningen in de kelder.

Wij verzoeken u dringend om niet aan de apparatuur c.q. schakelaars van de pomp te 
komen, aangezien deze nauwkeurig zijn afgesteld.

Daarnaast is het niet toegestaan vochtig toilet papier, maandverband of andere voorwerpen in het toilet te 
deponeren.

Afval
Uw afval kunt u gescheiden deponeren in de afvalcontainer bij de entree. 

Huisdieren
Huisdieren zijn  welkom op Park Duynvallei, let er wel op dat de dieren aangelijnd blijven en dat de  
uitwerpselen direct worden opgeruimd. 

Ouders / verzorgers
Ons park is voor jong en oud! Wel willen we de ouders vragen aandacht te besteden aan de volgende punten:

• Bij het spelen graag de omgeving en overige bewoners respecteren.
• Pas op voor deuren en ramen.
• Afrastering bij kelderramen niet verwijderen i.v.m valgevaar.
• Let u er alsjeblieft op dat kinderen geen stro uit het rieten dak van de woningen trekt
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Huishoudelijk reglement
Artikel 1- Ordebepalingen

1. Iedere Huurder of bezoeker is gehouden de privacy en de rust van de andere huurders en bezoekers   
 van het park te respecteren.
2. Zonder toestemming van de beheerder is het huurder verboden:
 a. Met een vrachtwagen of ander groot voertuig in het park te komen;
 b. (boot)trailers, aanhangers, caravans of dergelijke te parkeren, al dan niet op het terrein van   
  de eigen vakantiewoning;
 c. auto’s, vaartuigen en andere voertuigen te parkeren in het park, anders dan op de daarvoor   
  aangewezen parkeerplaatsen; 
 d. Huurder verplicht zich zijn voertuigen te parkeren op de daarvoor bestemde plaatsen.    
  Parkeren in tuinen en op grasvelden is verboden. 
 e. Bij het op- en afrijden van het terrein is men verplicht een maximum snelheid van 5 km    
  per uur aan te houden. Bij vaststelling van overtreding van deze regel, heeft de beheerder   
  het recht de auto buiten het park te laten plaatsen of te weren. Op het gehele terrein    
  is het wegenverkeersreglement van toepassing; 
 f. Het is huurder verboden door het maken van muziek of lawaai overlast te veroorzaken aan   
  andere bewoners van het park. 
 g. Huisafval buiten de vakantiewoning te plaatsen. De huurder dient het perceel van de    
  vakantiewoning vrij te houden van afval;
 h. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur zich met gemotoriseerde voertuigen en/of voorwerpen op   
  het park te begeven;
 i. Auto’s van bezoekers te parkeren binnen het park. Deze dienen geparkeerd te worden    
  buiten het park;
 j. Fietsen in of buiten tegen de woning te plaatsen;
 k. De paden en de hoofdingang te blokkeren met welk obstakel dan ook, zulks in verband met   
  de bereikbaarheid van het park voor hulpdiensten en bij calamiteiten;
 l. Open vuur en vlam te maken, behoudens bij gebruik van de stookplaats. Het gebruik van   
  een barbecue, tenzij aanwezig bij de woning, is niet toegestaan.
 m. Goederen (waaronder dranken, etenswaren of drugs) in het park te koop aan te bieden,   
  drugs te gebruiken of de vakantiewoning te gebruiken voor de uitoefening van een beroep   
  of bedrijf;
3. In strijd met dit reglement gestalde of geparkeerde objecten zoals genoemd in lid 2 sub b en c   
 worden zonder enige waarschuwing verwijderd voor rekening van de eigenaar.
4. Het is niet toegestaan zich in het park dusdanig te gedragen, te voetballen of een ander hinderlijk   
 spel te spelen, ten gevolge waarvan een gevaarlijke dan wel hinderlijke situatie ontstaat, een en   
 ander ter beoordeling van de beheerder.
5. Het is niet toegestaan door het aanbrengen van vlaggen, affiches of anderszins uitdrukking te geven   
 aan een bepaald staatkundig of kerkelijk streven. 
6. Huurder dient linnengoed op bedden te gebruiken en is niet gerechtigd bedden zonder lakens te   
 gebruiken.
7. Huurder mag het gehuurde niet aan derden in gebruik afstaan, noch daarin meer personen    
 doen overnachten dan bij de reservering is overeengekomen, tenzij met schriftelijke toestemming   
 van de verhuurder.
8. Het is niet toegestaan te roken in de woningen.
9. Huurder dient zich te gedragen als een goed huurder en het vakantiehuis te gebruiken    
 overeenkomstig de door DUTCHEN of de eigenaar/beheerder gegeven redelijke gebruiksinstructies.
10. Indien huurder handelt in strijd met het hiervoor in dit artikel gestelde is de beheerder bevoegd   
 huurder van het terrein te verwijderen en verdere toegang tot het park te ontzeggen. Dit zal    
 onherroepelijk en op staande voet leiden tot annulering van de huurovereenkomst zonder restitutie   
 van de betaalde huur en borgstelling.
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Artikel 2- Schade

1. Huurder is wettelijk aansprakelijk voor de door hem of zijn medehuurders aan het vakantiehuis of de   
 daarin aanwezige zaken (zoals bijvoorbeeld stoffering en huisraad, maar daartoe niet beperkt)   
 toegebrachte schade. Zulks geldt eveneens voor vermissing van een van deze zaken. 
2. Een schadegeval dient door Huurder direct aan de Beheerder doorgegeven te worden, in ieder geval   
 voor het verlaten van het park.
3. Mocht Huurder zelf schade aantreffen bij aankomst, dan dient hij deze binnen 2 uur na aankomst te   
 melden bij de receptie. 
4. Mocht er door verhuurder/beheerder achteraf schade worden geconstateerd welke door Huurder   
 niet is gemeld, dan zal deze schade worden beschouwd als door Huurder tijdens diens huurperiode   
 te zijn ontstaan en voor rekening van Huurder komen..
5. Verhuurder zal Huurder een schadeformulier toesturen betreffende deze schade. Huurder is verplicht  
 deze getekend te retourneren zodat deze schade ingediend kan worden bij de schadeverzekeraar.

Artikel 3- Huishoudelijk afval

1. Huisvuil dient verpakt in gesloten zakken in de daartoe bestemde container(s) te worden gestort.
2. Chemisch afval mag niet in de huisvuilcontainer worden gestort. 

Artikel 4- Huisdieren

1. Huisdieren mogen alleen worden meegenomen indien dit in de reservering is overeengekomen. Is   
 dit niet het geval, dan kan weigering van het huisdier of omboeking naar een ander vakantieverblijf   
 het gevolg zijn.
2. Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.
3. Een hond en/of kat dient buiten het park te worden uitgelaten en mag niet loslopen buiten het   
 perceel van de eigen vakantiewoning.
4. Een hond dient buiten de vakantiewoning steeds aangelijnd te zijn.
5. Wanneer het park door huurder verlaten wordt is het niet toegestaan een hond in en/of om de   
 vakantiewoning achter te laten.

Artikel 5- (Brand-)veiligheid

1. Huurder dient de brandweervoorschriften en – aanduidingen op te volgen. Het is verboden om vuur   
 te maken op andere dan de daarvoor ingerichte en aangegeven plaatsen.
2. Gooi nooit een brandende sigaar, sigaret of lucifer weg. Het is verboden kaarsen en dergelijke te   
 laten branden tijdens afwezigheid van huurder.
3. Barbecueën is in het gehele park niet toegestaan, behalve indien gebruik wordt gemaakt van de bij   
 de woning aanwezige faciliteiten.

Artikel 6- Aankomst en vertrek

1. Huurder dient zich bij zowel aankomst als vertrek te melden bij de beheerder/receptie.
2. Huurder dient, tenzij in de reserveringsbevestiging anders is bepaald, het vakantiehuis    
 uiterlijk op de in de reserveringsbevestiging aangegeven tijd te hebben verlaten. DUTCHEN is nimmer   
 verantwoordelijk voor de gevolgen van later vertrek dan de aangegeven tijd. Bij vertrek op een   
 later tijdstip dan in de reserveringsbevestiging is aangegeven dient Huurder een extra huurbedrag   
 per dag te betalen.
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3. Bij vertrek dient Huurder het vakantiehuis in een behoorlijke staat dat wil zeggen: bezemschoon   
 achter te laten. De in het vakantiehuis aanwezige zaken dienen steeds op de oorspronkelijke plaats   
 (bij aankomst) te worden teruggezet. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen    
 op de daartoe bestemde plaats, keuken en ijskast dienen schoon te worden achtergelaten en vuilnis   
 dient te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde container.  De Eigenaar/Beheerder    
 is gerechtigd een eindcontrole op het tijdstip van vertrek te doen. Indien Eigenaar/Beheerder   
 constateert dat (meerdere) zaken niet op hun oorspronkelijke plaats zijn teruggezet of indien het   
 vakantiehuis niet bezemschoon is, of anderszins niet in orde is, is Eigenaar/ Beheerder gerechtigd om   
 extra (reiniging)kosten aan Huurder in rekening te brengen.

Artikel 7- Overige bepalingen

1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen van eigendommen van huurder. 
2. Verhuurder is niet aansprakelijk voor overlast veroorzaakt door derden. 
3. In alle gevallen dient huurder en zijn bezoekers zich stipt te houden aan dit reglement, aanwijzingen   
 van personeel en andere daartoe bevoegde personen.
4. De directie behoudt zich te allen tijde het recht voor de vakantiewoning te betreden voor inspectie   
 en/of het (laten) verrichten van onderhoudswerkzaamheden.
5. De directie en/of de met toezicht op de nakoming van dit reglement belaste personen zijn    
 gerechtigd, zonder voorafgaande waarschuwing degene die enige bepaling van dit reglement niet   
 nakomt of overtreedt, te verwijderen en verdere toegang tot het park te ontzeggen, zonder restitutie   
 van de betaalde huur en eventuele borgstelling.
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Huisdieren
Op park Weideduyn zijn in enkele woningen huisdieren toegestaan.

Gezien de stijlvolle inrichting van de woningen die met zorg door de eigenaren is uitgekozen,
verzoeken wij u vriendelijk om de huisdieren niet op de bank en bedden te laten zitten en/of liggen. 
Hondenbezitters dienen hun hond op het park te allen tijde aangelijnd te houden en uitwerpselen 
onmiddellijk op te ruimen!

Honden op het strand
Vanaf 1 mei tot 1 oktober zijn honden alleen toegestaan op het strand tussen 19.00 – 09.00 uur, bij voorkeur 
aangelijnd. Tussen 1 oktober en 30 april zijn honden de gehele dag toegestaan op het strand en mogen los 
lopen. Per strand kunnen regels afwijken, dus kijkt u altijd goed naar de informatie borden bij de 
strandafgang.

Honden in de duinen 
Honden moeten tijdens het broedseizoen en tijdens de vakantiedrukte van 1 maart tot 1 september aan de 
lijn. De rest van het jaar mogen ze - onder appèl - op de paden los lopen. 

Op het strand
Goed voorbereid naar het strand
Je kind uit het oog verliezen. Muien in de zee. Het zijn allebei vervelende en gevaarlijke situaties die regelma-
tig voorkomen bij een dagje strand. Wat kunt u doen om goed voorbereid naar het strand te gaan? Lees het in 
de folder van de reddingsbrigade: Goed voorbereid naar het strand.

Zones
Het strand is verdeeld in verschillende zones en worden op het strand aangeduid door kleuren:

Oranje - activiteitenstranden
Geel - zonnestranden
Roze - naaktrecreatiestranden
Zomer - winter
Zomerperiode - 1 mei tot 1 oktober
Winterperiode - 1 oktober tot 1 mei
In de winter mag er meer dan in de zomer. Zo mag uw hond bijvoorbeeld in de zomer op bepaalde zones en 
tussen bepaalde tijden loslopen, maar in de winter mag uw hond altijd en op alle stranden loslopen.

https://reddingsbrigade.info/wp-content/uploads/2017/06/Folder_Goed_voorbereid_naar_het_strand_Bergen_A5_NED_DEF.pdf
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Fietsverhuur
Bij de firma Masteling kunt u fietsen huren:

Heereweg 242
1873 GE Groet
Telefoon: 072- 509 12 45
Email: info@mastelingtweewielers.nl
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Vervoer
Taxi
Taxi Tervoort       Taxi Centrale Schoorl
Tel: 072-220 1393       Tel: 072- 572 1122      

Bus en trein 
Er rijden verschillende buslijnen van en naar Schoorl. Verder zijn er twee treinstations:
• Alkmaar Centraal
• Alkmaar Noord
Om uw reis makkelijk te plannen kunt u het beste kijken op www.9292ov.nl
Hier vind u alle actuele tijden en storingen.

Mocht u met de auto naar het treinstation reizen, is het goed om te weten dat u op Station-Noord in 
Alkmaar gratis uw auto kan parkeren.

Electrische auto of fiets opladen
Heeft u een electrische auto of fiets die u wilt opladen? 
In de omgeving zijn de volgende oplaadpunten:

Fiets 

• Heereweg 18, 1871 EH Schoorl
• Paardenmarkt 19, 1871 CV Schoorl
• Laanweg 2, 1871 BH Schoorl
• Heereweg 395, 1871 GL Schoorl

Auto

• Paardenmarkt 50, 1871 CW Schoorl
• Duindoornplantsoen 10, 1871 TN Schoorl
• Dokter van Peltlaan 10, 1861 KC Bergen
• Duinweg 5, 1861 GL Bergen
• Heereweg 56, 1871 EJ Schoorl

Voor meer informatie en oplaadpunten in de omgeving kunt u ook kijken op: 
www.oplaadpalen.nl
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Dutchen receptie 
Schoorl

Park Duynvallei

Schoorl

Buiten centrum 
Schoorlse Duinen
Oorsprongweg 1

Ambachtsbakker Bakker
Heereweg 293, 1873 GB Groet
Maandag t/m vrijdag 08:00-18:00 uur
Zaterdag 08:00-17:00 uur 

Kaasboer Niek 
Heereweg 23, 1871 EB Schoorl
Dinsdag t/m vrijdag 08:00-18:00 uur
Zaterdag 09:00-17:00 uur

Jumbo
Heereweg 3, 1871 EB Schoorl
Maandag t/m zaterdag 08:00-20:00 uur
Zondag 10:00-18:00 uur 

Spar
Heereweg 279, 1873 GB Groet
Maandag t/m vrijdag 08:30-18:45
Zaterdag 08:30-17:30

Ekoplaza 
Heereweg 13. 1817 EB Schoorl
Maandag t/m vrijdag 08:00-18:00 uur 
Zaterdag 08:00-17:00 uur
Zondag 12:00-17:00 uur

Biologische slager de Groene weg 
Heereweg 5, 1871 EB Schoorl
Dinsdag t/m vrijdag 07:30-18:00 uur
Zaterdag 07:30-17:00 uur

Slagerij Gijs Tange
Paardenmarkt 21, 1871 CV Schoorl

Bakkerij Mol 
Heereweg 7, 1871 EB Schoorl
Maandag t/m vrijdag 08:00-18:00 uur
Zaterdag 08:00-17:00 uur
Zondag (april-oktober) 08:00-13:00

15 minuten 

45 minuten 

5 minuten

10 minuten

13
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Intertoys
Heereweg 6, 1871 EH Schoorl
Maandag:   13:00 - 18:00 uur
Dinsdag  t/m vrijdag:  09:00 - 18:00 uur
Zaterdag :   09:00 - 17:00 uur

Electronica
Mediamarkt 
Noorderkade 172, 1823 CJ Alkmaar
Maandag  t/m vrijdag: 10:00 - 21:00 uur
Zaterdag :   10:00 - 18:00 uur
Zondag:    10:00 - 17:00 uur

Boeken en tijdschriften
Bruna B.V
Heereweg 6, 1871 EH Schoorl
Maandag:   13:00 - 18:00 uur
Dinsdag  t/m vrijdag: 09:00 - 18:00 uur
Zaterdag :   09:00 - 17:00 uur
Zondag:    13:30 - 16:30 uur

Huishoudelijke artikelen
Marskramer 
Kerkstraat 5, Bergen
Maandag:   13:00 - 18:00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 09:30 - 18:00 uur
Zaterdag :   09:30 - 17:00 uur

De houten trein
Voordam 3. 1811 MA Alkmaar
Maandag:   13:00 - 17:30 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 09:30 - 17:30 uur
Zaterdag :   09:30 - 17:00 uur
Zondag:    12:00 - 17:00 uur

BCC
Huiswaarderplein 11, 1823 CP Alkmaar
Maandag:   13:00 - 18:00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 09:30 - 18:00 uur
Zaterdag:    09:30 - 17:00 uur
Zondag:    12:00 - 17:00 uur

Boekhandel Thomas
Stationsstraat 7- 9, 1861 GA Bergen
Maandag:   09:00 – 18:00 uur
Dinsdag t/m vrijdag: 08:30 – 18:00 uur
Zaterdag :   08:30 – 17:30 uur
Zondag:    13:00 – 17:00 uur

Hema
Plein 79, 1861 JX Bergen 
Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 18:00 uur
Zaterdag :   09:00 - 17:30 uur
Zondag:    12:00 - 17:00 uur

Boutiques
Speelgoed

Mode
Er zijn veel leuke modeboutiquen in de omgeving. Bent u op zoek naar de kleine winkels dan kunt u terecht in 
Schoorl, Groet, Bergen en Egmond aan zee. In Alkmaar vin dt u de grote modeketens.
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Schoorl 
Merlet  
Is een luxe restaurant in het hartje Schoorl, waar u 
een ware culinaire beleving zult ondergaan. 
www.merlet.nl  
tel: 072- 509 36 44

Groet 
De Bokkensprong                                         
Hier kunt u stijlvol dineren in een         
authentieke stolpboerderij. 
www.bokkesprong.nl
tel: 072- 5091254

                                                      
Egmond aan zee 
Natuurlijk   
Is een fijn restaurant die met zoveel mogelijk biologi-
sche en duurzame producten werkt. Leuk voor
kinderen is dat er een midgetgolf bij ligt.
www.natuurlijk-egmond.nl
tel: 072-5062749

Bergen 
Hemingway’s 
Is een Beach Restaurant in Bergen aan Zee. U kunt 
hier lunchen of dineren met zeezicht.
www.hemingwaysbeach.nl
tel: 06 - 85297226

Alkmaar
Vito
Traditionele Italiaanse streekgerechten met een
luxe tintje. Heerlijk eten in een bijzonder 
sfeervol restaurant.
www.restaurant-vito.nl
tel: 072-511317 

Zilte Zoen
Een restaurant aan de voet van de beroemde 
klimduin. Zeer geschikt om met kinderen 
heen te gaan. 
www.ziltezoen.nl 
tel: 072- 5091417

Pur Sang                                               
Laat je aangenaam verrassen bij Restaurant Pur 
Sang in Groet. De betekenis van Pur Sang is op
en top, dat streven ze ook na in alle gerechten. 
www.restaurantpursanggroet.nl
tel: 072-5092599

Van Speijk
Dit restaurant heeft een classy & cozy sfeer waar
iedereen blij van wordt. Tijdens een heerlijke lunch 
of diner kunt u genieten van zich op zee.
www.restaurantvanspeijk.nl
tel: 072-507 17 03

Fabels
Een dynamische, altijd drukke 
ontmoetingsplaats voor iedereen met een
casual, chique uitstraling en een prachtig uitzicht 
op de Ruïnekerk 
www.fabels-bergen.nl
tel: 072- 5814003

Mojo’s 
Restaurant in het centrum van Alkmaar aan 
een plein vol barren en restaurants. 
Een plaats voor eten & drinken en gezelligheid.
www.grandcafesamen.nl
tel: 072-5113283

Horeca

Onze medewerkers van de receptie vertellen u graag meer over de horeca gelegenheden in de buurt.
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Natuur
Strand

Er zijn meerdere stranden in de buurt van Schoorl. Zo is er het relatief rustige strand van Schoorl welke geen 
drukke boulevards vol winkels en autoverkeer heeft. 
U kunt hier optimaal tot rust komen en genieten. 
Mocht  u toch meer van een levendig strand houden, gezellige boulevard en winkeltjes dan kunt je u ook gaan 
kijken bij de stranden van Bergen aan zee of Egmond aan zee.

Voor de sportievelingen is Hargen aan zee een aanrader, hier is het zelfs op een zomerdag relatief rustig. Dit 
strand is een ideale locatie voor diverse watersporten. Er is een windsurfclub windsurfing Hargen, bedoeld 
voor surfers en kiters, de zee is hier vooral geschikt voor ervaren surfers. Brandingkajakken en andere sportie-
ve activiteiten worden aangeboden door sportpaviljoen Hargen aan zee  

Naaktrecreatie is alleen toegestaan in Bergen aan Zee, tussen de km-palen 29.5 en 31.5. 
Dit gebied is niet aangegeven met borden.
 

De Schoorlse Duinen

De duinen van Schoorl zijn een paradijs voor de natuurliefhebber. Open duinen worden afgewisseld met 
dichte bossen en natte vlakten. Uniek zijn de heidevelden. Die vind je bijna nergens in de duinen. 
Op sommige plekken, zoals in De Kerf, mag het zand weer stuiven. 
Er ontstaan spontaan nieuwe duintjes en kuilen. 

Voor meer informatie kunt u kijken op :
www.bergen-nh-.nl/toeristen/strand-en-zee/strandregels-en-veiligheid

Wandel- en fietsroutes

FietsrouteWandelroute
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Activiteiten 
Markten 

Algemene markten

•  Zaterdagmarkt in Bergen rond de Ruïnekerk    09:00 – 16:00 uur         
•  Algemene markt in Alkmaar elke zaterdag      09:00 – 17:00 uur 
•  Algemene markt Schagen elke donderdag    08:00 – 16:00 uur
•  Algemene markt Heiloo elke woensdag                        10:00 – 16:00 uur 

Braderieën en seizoensmarkten 

•  Braderie Groet elke maandag in juli en augustus                    17:00 – 21:30 uur
•  Braderie Schoorl elke dinsdag in juli en augustus    18:00 – 22:00 uur
•  Braderie Egmond aan Zee elke woensdag in juni t/m augustus                18:00 – 21:30 uur 
•  Artistieke markt in Bergen elke donderdag in juli en augustus                18:00 – 22:00 uur 
•  Kaasmarkt Alkmaar elke vrijdag in april tot begin september  09:30 – 12:30 uur 
•  Kunstmarkt Bergen elke vrijdag in juli en augustus   17:00 – 22:00 uur
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Zwembad
Hoornse Vaart 
Zwembad met binnen- en buitenbad
Adres: Hertog Aalbrechtweg 4, 1823 DL Alkmaar 
www.hoornsevaart.nl  
tel: 072 548 9375  

Speeltuin
De Goudvis  
Met een enorme buitenspeeltuin, drie grote
overdekte speelparadijzen en een cafetaria met
terras kun je bij Attractiepark De Goudvis met
elk weer terecht. 
Adres: Zeeweg 91,  1753 BB Sint Maartenszee
www.degoudvis.eu
tel: 0224 561 671 

  
Dierenpark
Landgoed Hoenderdaell
Gepensioneerde circusleeuwen, bruine beren
opgevangen uit Bulgarije, vrijlopende 
ringstaartmaki’s op het apeneiland en damhertjes
die dartelen door het bos? 
Adres: Van Ewijckskade 1, 1761 JA Anna Paulowna
www.landgoedhoenderdaell.nl
tel: 0223 531388  

                                                                                      

Bioscoop
Cinebergen
Adres: Eeuwigelaan 7, 1861 CL Bergen
www.cinebergen.nl
tel: 072 581 5914

Vue Alkmaar
Adres: Pettemerstraat 1, 1823 CW Alkmaar
www.vuecinemas.nl
tel: 072 511 3641

Golfbaan
Golfbaan Sluispolder
Een interessante 18 holes baan, rijkelijk voorzien
van bunkers en waterpartijen, die voor extra
handicap zorgen.
Adres: Sluispolderweg 7, 1817 BM Alkmaar
www.sluispolder.nl
tel: 072 511 1555

Holle Bolle Boom 
Biedt volop speelplezier voor een geslaagd dagje
uit. Jullie zijn niet afhankelijk van het weer, want
er is binnen en buiten genoeg te beleven.
Adres: Bongerdlaan 3, 1747 CA Tuitjenhorn
www.hollebolleboom.nl
tel: 0226 390 620

Van Blanckendaell park
Bestaat uit een Zoo het allerlei soorten dieren.
Het park heeft ook een museum, waar de bezoeker 
voor even terug gaat in de tijd een grote collectie 
antieke landbouwwerktuigen.
Adres: Veilingweg 9, 1747 HG Tuitjenhorn
www.blackendaellpark.nl
tel: 0226 33 29 40

                                                                                      

 
Vue Heerhugowaard
Adres: Middenwaard 67, 1703 SC Heerhugowaard
www.vuecinemas.nl
tel: 072 572 0800

Kinopolis Schagen
Adres: Groterwallerweg 2, 1742 NW Schagen 
www.kinopolis.nl
Tel: 0224 224 060

Overige activiteiten
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Denk Groen!
Duurzaam ondernemen staat hoog in het vaandel bij Dutchen. 
Bij het onderhoud van onze parken gebruiken wij zoveel mogelijke duurzame materialen. 

De woningen op onze parken worden schoongemaakt met milieuvriendelijke producten 
die voorzien zijn van het ecolabel. Een ecolabel is een keurmerk dat wordt toegekend aan 
producten of diensten die minder milieubelastend zijn dan kwalitatief vergelijkbare 
producten of diensten.

Daarnaast wordt er gebruikt gemaakt van toiletpapier met het fsc keurmerk in de woningen. 
Door FSC te gebruiken, wordt er direct bijgedragen aan de bescherming van onze wereldwijde bossen en aan een 
gezonde leefomgeving voor mens en dier. Omdat u het bos op deze manier 
economische waarde geeft, zorgt u ervoor dat het behouden blijft. 

Ons streven is een bijdrage te leveren aan het bevorderen van milieubewustzijn onder onze medewerkers en 
leveranciers. Wij verzoeken u vriendelijk bewust enkele eenvoudige dagelijkse handelingen toe te passen tijdens 
uw verblijf op onze parken.

Ook u kunt zorgen voor een duurzaam verblijf door op een aantal punten te letten.

• Zet s’avonds en bij het verlaten van de bungalow de thermostaat lager, alle woningen         
 op onze parken zijn uitstekend geïsoleerd.

• Trek de oplader uit het stopcontact wanneer apparatuur zoals mobieltjes niet worden
 opgeladen.

• Wees zuinig met water tijdens douchen, tandenpoetsen en handen wassen.

• Laat niet onnodig overal het licht branden.



20

Gebruiksaanwijzing gashaard
Voor het gebruik en de bediening van de gashaard kunt u de afstandsbediening gebruiken.
Mocht het zo zijn dat de gashaard niet functioneert, dan kan het zo zijn dat de waakvlam
(rechtsonder in de haard) gedoofd is. Indien dit het geval is kunt u de volgende stappen
volgen om de haard weer aan te zetten. LET OP: wacht altijd 5 min. na het doven van de 
waakvlam voordat u het toestel opnieuw aansteekt.

Stap 1:
Achter de gashaard, op de muur, bevindt zich de
aan- en uitknop van de gastoevoer. Zorg ervoor dat       
de knop horizontaal staat, dus op stand: OPEN.

Stap 2:
Vervolgens doet u de gashaard klep open. Hierin zijn 2 knoppen aanwezig. 
De linker knop is niet van belang, die kan op elke stand staan om de haard 
weer aan te krijgen. De rechterknop zet u helemaalnaar rechts.

Stap 3:
Draai de rechterknop een klein tikje naar links(naar het ontstekingsteken) 
zie afb. 4 en houd de knop ingedrukt totdat u rechts onderin de kachel 
de waakvlam ziet aangaan.

Stap 4:
Houd de knop dan nog ongeveer 5 sec. ingedrukt en draai deze 
verder naar links naar de kleine vlam, zie afb. 5, 
controleer of de waakvlam nog brandt.

Stap 5:
Draai de rechterknop vervolgens naar de ‘grote vlam’ 
stand hierdoor wordt de ingeschakeld.

LET OP: afhankelijk van de stand van de linkerknop ontsteekt de hoofdbrander met hogere of lagere vlammen. 
Als de linkerknop op de grote vlam staat zijn de vlammen ook het hoogst. Staat de linkerknop in de stand met 
de stip of voorbij de stand met de stip gedraaid (rechtsom) dan brandt alleen de waakvlam. De gashaard is nu 
weer met de afstandsbediening te bedienen.             
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Gebruiksaanwijzing tuindeuren

Sleutel 1 maal naar rechts 
draaien.
Handgreep kwartslag naar bo-
ven -> Open.

Handgreep naar onder.
Sleutel 1 maal naar links draaien 
-> Sluiten.
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Zenderoverzicht
Zendernaam     Kanaal

Nederland 1          1

Nederland 2           2

Nederland 3          3

RTL 4           4

RTL 5           5

SBS            6

RTL 7           7

Veronica           8

Net 5           9

RTL 8           10

FOX            11

Ziggo zender van de maandag      13

Comedy Central         14

Nickelodeon          15

Disney Channel         16

Discovery Channel         17

National Geographic        18

TLC            19

Eurosport          20

MTV            21

13th Street          22

Ziggo Xite          23

24 Kitchen          24

Eén HD           25
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Canvas HD          26

Ketnet           27

NostalgieNet          150

Brava NL Klassiek         220

Family 7           230

NPO Nieuws          501

NPO Politiek          502

CNN International         503

BBC World News         504

Euronews          505

Al Jazeera English         506

BBC One           601

BBC Two           602

Deutsch

ARD            610

ZDF            611

NDR            612

WDR           613

RTL Television          614

Sat. 1           615

Arte            620

TV5MONDE          621

France 2           622

Rai Uno           623

TRT Türk           640

Zenderoverzicht         998

Eventkanaal          999
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Vertrek
Helaas komt er aan elke vakantie een einde. Wij hopen dat u een fijne vakantie heeft gehad. 
Tot 10.00 uur kunt u uw sleutel inleveren bij onze receptie aan de Heereweg 56. De receptie is vanaf 9.00 uur 
geopend.

Voordat u uw woning verlaat verzoeken wij u vriendelijk om bij uw vertrek nog even op het volgende te letten:

• De afwas is gedaan en is opgeruimd;
• Vaatwasser leeg;
• De verwarming is teruggedraaid naar 15° Celsius;
• Alle ramen en deuren zijn gesloten;
• Eventueel verplaatste meubels staan weer op de oorspronkelijke plaats;
• Afval in de container op het park gedeponeerd;
• U melding maakt van eventuele breuk en/of beschadigingen aan de woning of inventaris.

Vertrek buiten openingstijden receptie
Het kan gebeuren dat u onverwacht eerder moet vertrekken dan gepland, dit is geen probleem als u dit meld bij 
de receptie. Zorg dat u de sleutel in de, bij de receptie verkregen, sleutel envelop doet en deponeer deze in de 
brievenbus bij de receptie. 

Toegangspas
Wanneer de pas verloren of defect is door onvoorzichtig gebruik, moet er helaas een bedrag van €25,00 in 
rekening worden gebracht.

Heeft de pas een technisch defect dan kunt u de pas bij de receptie omruilen voor een nieuw exemplaar. 
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Belangrijke adressen en 
telefoonnummers
Alarmnummer       112
Alarmnummer voor niet-spoedeisende hulp     06-82483280 
Algemeen nummer politie       0900-8844

Huisartsenpost Alkmaar      072- 518 0618
(Alleen voor spoedeisende huisartsenhulp, 
buiten kantooruren altijd eerst bellen)    
Hertog Aalbrechtweg 5A                                                                                         
1823 DL, Alkmaar (station Alkmaar-Noord)

Huisarts E.J Hartendorp      072-509 1438 
De Sanderij 3                                                                                                                               
1871 ER Schoorl

Huisarts C.D. Spencer      072-509 1288
Heereweg 171 a        
1871 EE Schoorl

Tandartsenpraktijk Schoorl     072- 509 2566
De Sanderij 1,
1871 ER Schoorl

Apotheek Elkerlyc        072- 509 3348                                         
Laanweg 45
1871 BK Schoorl

Dierenpraktijk Kennemerland     072- 509 5013        
Heereweg 92A                                                                                  
1871 EK Schoorl  
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