
Allereerst heten wij u van harte welkom op Erfgoedpark de Hoop!

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 Erfgoedpark de Hoop!

Team Dutchen

Informatiemap

Erfgoedpark 
de Hoop
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Openingstijden receptie
Maandag           9:00 – 11:00  15:00 – 20:00
Dinsdag              9:00 – 11:00  15:00 – 17:30
Woensdag        9:00 – 11:00                                       
Donderdag  9:00 – 11:00  15:00 – 17:30
Vrijdag   9:00 – 11:00  15:00 – 20:00
Zaterdag           9:00 – 11:00                                      
Zondag   9:00 – 11:00   

Als de receptie gesloten is kan er ingecheckt worden via de sleutelkluis. Informatie hierover ontvangen jullie 
uiterlijk op aankomst dag van de receptie.                                  

Adres
Erfgoedpark De Hoop BV
Lagendijk 33b
1911 MT Uitgeest

Telefoonnummers
Telefoonnummer receptie: 085-0072010
Noodnummer buiten receptiedagen: 06-57598413
Telefoonnummer Dutchen algemeen: 023-7410061

E-mail adres
info@erfgoedparkdehoop.nl
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Belangrijke adressen en 
telefoonnummers
Alarmnummer       112
Alarmnummer voor niet-spoedeisende hulp     0251-265 265 
Algemeen nummer politie       0900-8844

Huisartsenpraktijk Huisman en De Moor
Adres: Molenstraat 1 A, 1911 BR Uitgeest
Tel: 0251-312215
Website:  https://huisman-demoor.uwartsonline.nl/
  

Huisartsenpraktijk Krijgsman en Van Wijk
Adres: Molenstraat 1 A, 1911 BR Uitgeest
Telefoon: 0251-312212
Website: http://krijgsmanenvanwijk.uwartsonline.nl

De Kleis Huisartsen
Adres: Graslamplaan 11, 1911 LH Uitgeest
Tel: 0251-317818
Website: http://www.huisartsendekleis.nl

Tandarts Uitgeest Medisch Centrum Molenstraat
Molenstraat 1a, 1911 BR Uitgeest 
0251 - 743 744

Mondzorg Uitgeest
Vrijburglaan 59, 1911 SE Uitgeest 
Tel: 0251-316645 of 06-51178384
E-mail: info@mondzorguitgeest.nl

Van Vliet Tandartsen
Middelweg 25, 1911 EA Uitgeest
T. 0251-311992
praktijk@vanvliettandartsen.nl

Acdapha Apotheek Uitgeest
Molenstraat 1b · 0251 760 660

Spoedeisende hulp
Rode Kruis Ziekenhuis Spoedeisende Hulp
Vondellaan 13, 1942 LE Beverwijk
0251 265 470
24 uur open!

https://huisman-demoor.uwartsonline.nl/ 
http://krijgsmanenvanwijk.uwartsonline.nl
http://www.huisartsendekleis.nl
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Regels Erfgoedpark de Hoop
Auto’s op Erfgoedpark de Hoop
Worden niet op het park zelf geparkeerd maar op de aangewezen parkeerplaatsen links na de ingang of 
rechts voor de ingang en voor de Glamping lodges is er een eigen parkeertrein voor dat je het veld op gaat. 
Gasten krijgen wel de gelegenheid om hun spullen uit te laden en dan met een bolderkar hun spullen naar de 
verblijfplaats te brengen.  

Woning/fietsen
Wij vragen onze gasten gelieve geen fietsen tegen de Glamping lodges of tegen de andere accommodaties te 
plaatsen.

Afval
U kunt uw afval deponeren in de daarvoor bestemde afvalcontainers. Er zijn containers voor algemeen afval, 
papier, glas en plastic.

Huisdieren
Huisdieren zijn niet toegestaan.

Kinderen
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.
• Pas op bij het water.

Tuinonderhoud
Komt nog.



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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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.
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Vervoer
Taxi
Taxi Leijen
Adres: Penningkruid 14, 1911 PW Uitgeest
Telefoon: 0251 315 077

Winkels 
Jumbo
Melis Stokelaan 1-3 
0251 312 474

DekaMarkt
Middelweg 80
088 313 5220

DEEN Supermarkten
Anna Van Renesseplein 1
0251 317 841

Leuke restaurants in de buurt
Café Restaurant Klaas
Middelweg 13, 1911 EA 
Uitgeest 
+31 251 316 417

Restaurant Krelis 
op erfgoedpark de Hoop

Gasterij Vuurland
Noorderweg 15, 1948 PJ Beverwijk
0251 745 291
Heereweg 56, 1871 EJ Schoorl
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Activiteiten op het water 
Zeilboot een sloep verhuur (15 minuten lopen vanaf het park)
Zeilschool & Bootverhuur Het Uitgeestermeer is dé perfecte plek voor een plezierige dag op of aan het wa-
ter. Verken het Uitgeestermeer bijvoorbeeld vanaf één van onze sloepen en sluit de dag af met een smakelij-
ke barbecue op het zonnige terras. Of volg zeillessen en surflessen op het meer; voor kinderen verzorgen wij 
speciale weekend- en vakantiecursussen! Hoe je de dag ook wilt invullen: wij zorgen voor een onvergetelijke 
tijd op onze prachtige locatie aan het Uitgeestermeer!

https://www.uitgeestermeer.nl/ 

Suppen
Stand Up Paddling, ook wel SUP genoemd, is de laatste jaren een populaire watersport geworden.  Met een 
SUP kunt u staand peddelen op uw board, actief bewegen en de omgeving van het Uitgeestermeer op een 
prettige manier verkennen. 

https://www.uitgeestermeer.nl/

Kanoën
 In samenwerking met kanoverhuur De Aker bieden wij kano’s aan. Vaar over de schitterende routes door 
Noord-Holland en laat u verassen door de pittoreske dorpjes die onze omgeving rijk is!

https://www.uitgeestermeer.nl/

https://www.uitgeestermeer.nl/
https://www.uitgeestermeer.nl/
https://www.uitgeestermeer.nl/
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Recreatiemeer Zwaansmeer
Aangrenzend aan ons park bevindt zich het (openbare) Zwaansmeer. Aan dit recreatiemeer is het heerlijk 
vertoeven aan het water op een zonnige dag. Het grasveld en het ondiepe water maakt dit een geweldige 
speelplek voor families met (jonge) kinderen. Daarnaast kunt u op het gras bijvoorbeeld heerlijk picknicken 
en genieten van het mooie weer.

Surfen en kitesurfen Wijk aan Zee
 Op het strand van Wijk aan Zee kunt u surf en kitesurf les krijgen van professionals. Zij hebben alle spullen 
die er nodig zijn bij het surfen en kitesurfen. Bij het kitesurfen wordt u voorzien van een radio in de helm, 
zodat u veilig het water op kan gaan.
 
 

Wandelen
Ontdek de omgeving
De omgeving van Erfgoedpark De Hoop is een geliefde plek voor wandelliefhebbers. Zo kunt u bijvoorbeeld 
langs het Uitgeestermeer wandelen, maar ook door de weilanden, bossen, duinen en het strand. Daarnaast 
kunt u in Heemskerk, een dorp in de buurt van Uitgeest, beginnen aan een wandeling door het Noord-Hol-
landse Duinreservaat of het beschermde vogelgebied waar u verschillende weidevogels kunt spotten. Meer 
informatie over verschillende wandelroutes vindt u hier.
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Activiteiten in de buurt

De Bazaar
De Bazaar is vanaf Erfgoedpark De Hoop het beste te bereiken met de fiets of met de auto. De Bazaar is een 
grote overdekte markt in Beverwijk, ze verkopen eten, kleding, Oosterse producten, sieraden en nog veel 
meer.

Luchtoorlog museum Fort bij Veldhuis
Het Luchtoorlog museum is goed te bereiken vanaf Erfgoedpark De Hoop. Het museum is onderdeel van de 
45 forten die de Stelling van Amsterdam vormen. In dit museum worden objecten tentoongesteld die met 
de Tweede Wereldoorlog te maken hebben.
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Bezoek omliggende steden
Een dagje wat anders? Vanaf station Uitgeest (10 minuten fietsen en gratis parkeren) bent u binnen 30 minu-
ten in het centrum van Haarlem, Alkmaar of Amsterdam.

Alkmaar
Alkmaar heeft een gezellig, bruisend stadscentrum. Naast de winkelstraten is ‘de oude stad’ ook een aanra-
der om te bezoeken. In dit oude stadsgedeelte loopt u langs de grachten door smalle straatjes met prachtige 
authentieke panden. Ook vindt u hier veel unieke winkels en restaurants van lokale ondernemers. Daarnaast 
staat Alkmaar natuurlijk bekend als kaasstad. Op de website van Alkmaar Prachtstad vindt u meer informa-
tie over winkelen, musea bezoeken en evenementen in Alkmaar.
Vanaf Uitgeest is Alkmaar goed te bereiken met zowel de auto (14 min) als openbaar vervoer (15 min). 
Daarnaast kunt u vanaf Uitgeest ook in ongeveer 45 minuten naar Alkmaar fietsen. Tot slot kunt u ook naar 
Alkmaar varen, hier vindt u meer informatie.

Zaanstreek
De Zaanstreek heeft voor ieder wat wils. Zo kunt u voor een dagje shoppen terecht in Zaandam. In het 
stadscentrum vindt u veel leuke winkels en terrassen.
Met de auto bent u vanaf Uitgeest bij de Zaanse Schans in zo’n 20 minuten. Met het openbaar vervoer 
bent u ongeveer 30 minuten onderweg, met de fiets 40 minuten. Zaandam is erg goed bereikbaar met het 
openbaar vervoer (17 minuten) en auto (25 minuten). Op de fiets bent u er met ongeveer 50 minuten. Ook is 
het erg leuk om naar de Zaanse Schans en Zaandam te varen met de boot. Hier vindt u meer informatie over 
varen naar de Zaanstreek.
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Haarlem
Haarlem is een prachtige stad om te bezoeken. Het heeft een gezellig historisch centrum met  beroemde 
musea en leuke winkels en restaurants. Ook vindt u in Haarlem de mooiste verscholen hofjes middenin 
de stad. Een stadswandeling is dan ook een aanrader. Verder kunt u in Haarlem erg goed winkelen. In de 
winkelstraten vindt u, naast de bekende winkelketens, ook veel boetiekjes en concept stores met unieke 
producten.
Vanaf Uitgeest rijdt u naar Haarlem met de auto in nog geen 20 minuten. Met het openbaar vervoer bent u 
25 minuten onderweg. Met de fiets of boot is Haarlem minder goed bereikbaar.

Amsterdam
Vanaf Uitgeest is ook onze hoofdstad het makkelijkst te bereiken met de auto en met het openbaar vervoer. 
Amsterdam heeft natuurlijk een uitgebreid aanbod aan winkels, restaurants en bezienswaardigheden.
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Stranden
Wilt u tijdens uw verblijf op Erfgoedpark De Hoop graag ontspannen op het strand en heerlijk zwemmen in 
de Noordzee? Door de centrale ligging van Uitgeest zijn veel stranden in de omgeving goed bereikbaar.

 Castricum aan Zee
Met de auto bent u vanaf Erfgoedpark De Hoop binnen een kwartier op de stranden van Castricum aan Zee. 
Ook is dit strand goed te bereiken met de fiets: vanaf De Hoop fietst u in zo’n 35 minuten er naartoe. U kunt 
betaald parkeren bij Castricum aan Zee en er zijn ook enkele laadpunten voor elektrische auto’s. Daarnaast 
kunt u met de fiets ook het Stille Strand van Castricum bereiken, waar u in alle rust van het strand en de 
natuur kunt genieten.

Wijk aan Zee
Daarnaast zijn de stranden van Wijk aan Zee ook goed te bereikbaar vanaf Erfgoedpark De Hoop. Naast 
het breedste strand van Nederland staat Wijk aan Zee ook bekend als één van de betere surfplekken van 
de Noordzee. U kunt gratis parkeren buiten het centrumgebied van Wijk aan Zee. De rit naar Wijk aan Zee 
duurt op de fiets ongeveer 45 minuten, met de auto zo’n 20 minuten.

 

Egmond aan Zee
Egmond aan Zee is iets verder rijden dan Castricum en Wijk aan Zee, maar ook zeker de moeite waard. Met 
de auto bent u er in 25 minuten, met de fiets na ruim 50 minuten. In de maanden maart tot en met oktober 
is het parkeren in Egmond aan Zee tegen betaling. Naast een fijn strand heeft Egmond aan Zee ook een 
gezellig dorpscentrum met veel restaurants en leuke winkels.




