
STRANDLOCATIE: Strandclub De Deining | Zeeweg | Castricum 
Locatie code: SCDD001 

Strandclub De 
Deining 
Droom lekker weg in de lounge of geniet van een heerlijk 
diner. De grote ramen zorgen voor een weids zicht op de 
Noordzee. Als een van de weinige strandpaviljoens van de 
Nederlandse kust beschikt Deining ook over ramen aan de 
duin zijde om uw uitzicht nog unieker te maken. Een unieke 
locatie met een unieke voor- en achtertuin zeer geschikt voor 
uw strandevenement. De achtertuin van Deining wordt 
gevormd door de bossen en duinen van Bakkum. Dit 
natuurgebied doet u onderweg al het dagelijkse vergeten. De 
combinatie van bos, duinen, strand en zee bied voor ieder 
wat wils. Ontspanning of inspanning. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BEREIKBAARHEID / ROUTEBESCHRIJVING 
Vanuit Amsterdam : Vanaf de A8 rijdt u over de provinciale weg via o.a. Assendelft/Krommenie naar Castricum. Ter hoogte van 
Castricum gaat u linksaf richting Bakkum en Duin en Bosch. U bevindt zich op de zeeweg. Volg deze weg totdat u uitkomt op de betaalde 
parkeerplaats van Castricum aan Zee.    
Vanuit Den Haag: Via de A4 gaat u ter hoogte van Hoofddorp over op de A5 om uw weg te vervolgen op de A9 richting Alkmaar. Op de 
A9 neemt u de afslag Castricum/Uitgeest, vervolg uw weg op de provinciale weg richting Castricum. Ter hoogte van Castricum gaat u 
linksaf richting Bakkum en Duin en Bosch. U bevindt zich op de zeeweg. Volg deze weg totdat u uitkomt op de betaalde parkeerplaats 
van Castricum aan Zee.     
 

Voorbeeld BBQ 
Indonesische varkenshaassaté spies 

Shaslick spies met paprika en ui 
100% Runder cajunburger 

Aardappelsalade met tuinkruiden en crème fraiche 
Aardappel wedges met crème fraiche 

Frisse geitenkaassalade met honingmosterddressing 
Groene salade met diverse dressings 

Vers waldkorn en maisbrood met paprika- en kruidenboter 
Knapperige sesambuns voor de runderburgers 

Atjar, kroepoek en gefruite uitjes 
Pinda-, knoflook- en barbecuesaus 

Diverse garnituur zoals spa, tomaat, ui en komkommer 
Dagvers fruit gesneden in parten 

 
 

 
 
 
 



  
 

 

Feestvarken Producties | Antwoordnr. 819 | 1800 WB Alkmaar | Tel (072) 520 30 21 | Fax (072) 520 30 16 
        
Met dit formulier kunt u uw dinnergame bevestigen. Stuur dit formulier ingevuld en ondertekend retour via fax of via ons 

gratis antwoordnummer. Wij raden u aan uw reservering eerst telefonisch af te stemmen 
met ons kantoor. U kunt ons bereiken op maandag t/m vrijdag, 09.00 - 17.30 uur. 

 

RESERVERINGSFORMULIER  - STRANDEVENEMENT 
 

  
Bedrijfsnaam:               
          
Contactpersoon*:              
  
Adres:                
  
Postcode/plaats:              
  
Telefoon overdag*:       Mobiel nummer:       
  
Fax:         E-Mail:        
 
Datum evenement*:              
 
Thema*:               
 
Bijzonderheden:              
  
Locatie*:                
  
Arrangementsprijs*:    (per persoon)   Aantal personen*:       (minimaal 10 personen) 
  
Servicekosten*:    (eenmalig)  Tijden*:                     (op basis van 4 uur)  
                     
Arrangementskeuze*:        (indien meerdere arrangementen, s.v.p uw keuze aangeven)  
  

*verplichte velden, a.u.b invullen 
  
 
Akkoord klant                   Akkoord Feestvarken Producties  
 
Naam:        Naam:              
 
Handtekening:       Handtekening: 
 
 
 
Datum:        Datum:                   

 
Algemene reserveringsvoorwaarden 

 
Indien uw reserveringsformulier door Feestvarken Producties in goede orde is ontvangen en akkoord is bevonden is de overeenkomst 

tot stand gekomen en zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing op deze overeenkomst, tenzij anders vermeld.  
Met het ondertekenen van dit formulier verklaart u op de hoogte te zijn en akkoord te gaan met deze voorwaarden. 

Bij annulering meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop, krachtens de desbetreffende horecaovereenkomst, de eerste 
horecadienst zou moeten worden verleend is de klant gehouden 10% van de reserveringswaarde te betalen; 

Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde te betalen; 
Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde te betalen; 
Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde betalen; 

Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde te betalen; 
Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde te betalen; 

Betaling: 7 dagen voor aanvang dient het totale bedrag te zijn bijgeschreven op ABN AMRO rekeningnummer 46.28.51.087. 
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