Informatie:
A

Apotheek
• Alphega apotheek de Egmonden
Adres: Voorstraat 72, 1931AM, Egmond aan Zee
Telefoon: 072-5065200
Arts | Dokter | Huisarts | Ziekenhuis
• Voor spoedgevallen bel 112
• Voor een huisarts – in Egmond aan Zee:
Adres: Admiraal de Ruyterweg 1, 1931VE, Egmond aan Zee
Telefoon: 072-5061252 | 072-5066354
• Ziekenhuis: Noordwest Ziekenhuis Alkmaar
Adres: Wilhelminalaan 12, 1815JD, Alkmaar

B
Bakker
• Zie letter S voor ‘supermarkt’
Adres: Voorstraat 72, 1931AM, Egmond aan Zee
Telefoon: 072-5065200

C

Check-out
• U mag uitchecken voor 10.00uur, tenzij er anders is overeengekomen.
• Graag alle deuren op slot, de thermosstaat op 17 ºC zetten, en de voordeur
achter u dicht trekken. Gelieve de sleutel niet in de voordeur laten zitten!
• U kunt de parkeerkaart + huissleutels op de eettafel laten liggen.
• Hartelijk dank voor uw bezoek, een goede reis naar huis en graag tot ziens!

D
Defect
• Treft u iets aan in de woning dat defect/kapot is? Het zou fijn zijn als u een
berichtje stuurt naar 06-40237847 (Koen) of 06-13042849 (Linda)
• Indien het direct gerepareerd of vervangen dient te worden, dit graag
vermelden in het berichtje. Wij komen dan zo spoedig mogelijk bij u terug.
Duinen
• Graag de (jonge) duinen in onze tuin niet belopen i.v.m. kwetsbare gewassen.
• Om het duingebied achter ons park te bezoeken, moet u een duinkaart kopen.
Dit kan o.a. online (zie www.pwn.nl/natuur/duinkaart)of bijv. bij
boekhandel Dekker&Dekker, Voorstraat 141, 1931 AK Egmond aan Zee.

E

Egmond informatie
• Zie de website www.egmond.nl voor een actuele agenda met activiteiten.

F

Fietsen
• Fietspomp: is te vinden in onze berging en een compressor in het houten chalet
naast de Koffiemolen.
• Fietsreiniging: is eenvoudig zelf te doen bij het tankstation Texaco, op 2
minuten afstand van het Duinpark.
• Een gereedschapskist is te vinden in de berging. Het is een zwarte koffer.

Fietsverhuur
• Achter het huis staan 2 fietsen die u gratis kunt gebruiken tijdens uw verblijf.
Onder het houthok hangen 2 kinderzitjes die op de grote fiets passen.
• Mocht u meer / andere fietsen willen huren, dan kan dit bijvoorbeeld bij Mike Bike
in Egmond aan Zee www.bikemike.nl/fietsverhuur-egmond

H

Haard gebruik
• Achter het huis is een houthok te vinden, dit hout mag u gebruiken. Indien het op
is, kunt u bij de supermarkt ook hout kopen.
• Voor het aanmaken van de haard graag aanmaakblokjes gebruiken, geen papier.

I
Instagram
• Voor meer informatie over ons Duinhuis, volg ons op instagram!
“delvers_duinhuis_egmond”

K

Kapot
• Zie letter D voor ‘defect’.

M
Molen
• De Koffiemolen is helaas gesloten voor het publiek.

O

Omgeving
• Zie letter E voor ‘Egmond’.
Oven & Magnetron
• Zie gebruiksaanwijzing bovenop de oven & magnetron.

P

Parasol
• De parasol bevindt zich aan de voorkant van de woning.
• Na gebruik graag de hoes weer om de parasol doen, dit kan eenvoudig door
middel van een opening met ritssluiting.
Parkeren
• Bij aankomst op het park is het toegestaan om met de auto uw
bagage naar de woning te brengen.
• Daarna de auto graag parkeren op de parkeerplaats. Niet op de rondweg bij de
huisjes.
• Per huisje is er voor één auto een parkeerplaats; graag de parkeerkaart
zichtbaar in uw auto neerleggen. Extra auto's kunnen geparkeerd worden op de
parkeerplaats grenzend aan de weg naar de parkeerplaats (als u de
afvalcontainer passeert).
Pin-automaat
• Een pin-automaat van de bank ING vindt u bij de ingang van de supermarkt
Albert Heijn, binnen in het winkelcentrum.

R

Restaurants
Hier enkele aanbevelingen:
• Egmond aan Zee (het dichstbijzijnde dorp vanaf ons vakantiehuis) heeft genoeg
restaurants te bieden. Dit zijn echter enkele van onze favorieten: voor de beste
appeltaart, mét uitzicht op zee, bezoekt u “De Windwijzer” (dit is een kleine
vierkante gebouwtje helemaal op het uiteinde van Boulevard Noord). Ook vindt
u daar in de buurt “Strandpaviljoen Noordhoek” met een uitstekend lunchmenu.
Aan de andere kant van de boulevard bevindt zich “Nautilus”, wat altijd goed is
voor een hapje en drankje met heerlijk uitzicht op zee. Restaurant “Mats”
(Pompplein 11) is een aanrader voor steaks en vis. Oh en probeer ook zeker een
heerlijk Italiaans ijsje bij “Pravisani” (Voorstraat 120), zij zitten hier al sinds 1947
en serveren nog steeds het beste authentieke ijs uit de regio!
• In de stad Alkmaar (10-15 min rijden met de auto) is restaurant & bar “1480”
een leuke plek. Je kunt er per taxi komen, of zelf heenrijden en parkeren in
garage “Karperton”. Op het nabijgelegen “Waagplein” bevinden zich meerdere
barretjes voor een drankje!
• Dan is het nabijgelegen dorp Bergen ook een must-see als u daar nog nooit
geweest bent. Er zijn genoeg leuke restaurants om uit te kiezen en leuke
winkels om te bezoeken (bijvoorbeeld “Tally-ho” de mooiste dames kledingzaak
in de omgeving, “Stadspaviljoen Noord” met alles voor je keuken en gedekte
tafel en “Sissy-boy” de winkel die je moet bezoeken als je op zoek bent naar een
uniek mode- en lifestyle merk, met kleding voor het hele gezin)
• Voor een diner op een speciale locatie kun je naar “het Ruiterhuys” in Bakkum
(Heereweg 83) of “Gasterij het Woud” (Herenweg 95) wat je tegenkomt
onderweg naar Bergen vanaf Egmond aan den Hoef.
Roken
• Roken alleen buiten op de terrassen, het is niet toegestaan binnen te roken.

S

Sauna
Gebruiksaanwijzing voor de sauna:
• U kunt ongeveer 20 minuten voordat u de sauna wilt gebruiken de sauna
aanzetten.
• U kunt de sauna verwarmen door de BOVENSTE knop te draaien naar de rode
getallen (deze getallen geven de tijdsduur aan in uren)
• Met de knop aan de zijkant (met de ronde bolletjes) reguleert u de temperatuur.
Hoe groter het bolletje, hoe heter de sauna.
• De kachel moet, voordat er water over de stenen wordt gegoten, op
temperatuur zijn. Niet te veel water, al het water moet direct kunnen
verdampen.

• Gelieve alleen water gebruiken, dus geen andere opgietmiddelen i.v.m. lichte
ontvlambaarheid.
• Ga in de sauna alstublieft altijd op een handdoek zitten.
• Na het gebruik van de sauna, kunt u het dakraam open zetten om af te koelen
• Als u klaar bent, graag de bovenste knop weer op ‘0’ (nul) draaien om de kachel
uit te zetten.
• Veel plezier :)
Supermarkt
• Op 200 meter afstand van ons Duinpark vindt u een supermarkt (Albert Heijn),
verse bakker, verse slager en verse visboer.
• De supermarkt is vrijwel het gehele jaar open van 8.00-21.00uur.
• Aan de overkant van de weg bevindt zich ook een bloemenzaak.
• Meer winkels vindt u in en om de Voorstraat in Egmond aan Zee.

Surfboard
• Het surfboard aan de muur is alleen voor decoratie, gelieve NIET van de muur
halen.
• In Egmond aan Zee is sinds kort een surfshop te vinden: Backyard Surfshop.
Hier kunt u surflessen boeken, surfboards & wetsuits huren en aanschaffen,
kleding kopen en ook voor een kop koffie en een praatje kunt u hier terecht.
Als u langsgaat, doet u dan vooral de hartelijke groeten van Koen & Linda!
Adres: Voorstraat 102, Egmond aan Zee

T

Taxi
• Taxi Zwart: 072-5331313 of online bestellen op de website www.taxizwart.nl

V
Verwarming
• U kunt de thermosstaat reguleren door eraan te draaien
• Graag bij het uitchecken weer op 17 graden zetten
Vragen
• Heeft u vraag waar in deze map geen antwoord op te vinden is? Benader ons
gerust op 06-40237847

Vuilnis
Wij willen graag het milieu onderhouden door ons afval te scheiden. In het
keukenkastje onder de gootsteen vindt u twee bakken; één voor plastic afval
en één voor groen afval. Ook nieuwe vuilniszakken (composteerbare zakken
voor het groen afval) vindt u hier.
• U kunt volle vuilniszakken weggooien in de container bij het parkeerterrein, de
container kunt u openen met het witte pasje
• U kunt glas in de glasbak ernaast (zonder pasje) weggooien
• Volle zakken met groen afval kunnen buiten in onze groene afvalbak
gedeponeerd worden, deze bevindt zich achter de fietsen.
• Karton en papier kunnen in de bijkeuken worden verzameld.
Hartelijk dank voor het schoonhouden van het milieu!

W
Wasmachine & droger
• Zie de gebruiksaanwijzing bovenop de droger.
WiFi
• WiFi gebruikersnaam: DelversDuinhuis
• WiFi wachtwoord: Duinhuis05

Z

Ziekenhuis | Dokter | Huisarts
• Zie letter A voor ‘arts’

