STRANDLOCATIE: De Instuif | R. Aertszweg 9 | 1949 BD | Wijk aan Zee
Locatie code: DI001

De Instuif
Op het strand van Wijk aan Zee huist al meer dan 50
jaar strandpaviljoen de Instuif. De bijzondere locatie en de
lekker relaxte sfeer maken het altijd een unieke plek om, met
een drankje in de hand en met het zicht op de ondergaande
zon, nog even te genieten van het strandevenement. Het
strand van Wijk aan Zee is een breed strand en tevens
hierdoor uitstekend geschikt voor strandevenementen.

BEREIKBAARHEID / ROUTEBESCHRIJVING
In tegenstelling tot de meeste kustplaatsen heeft Wijk aan Zee ruime, merendeel gratis parkeergelegenheid en bovendien sta je niet
urenlang in de file om het strand te kunnen bereiken.
Vanuit Amsterdam via de A9 richting Alkmaar: Bij knooppunt Velsen gaat u richting Velsen de A22 op, na ongeveer 4 km neemt u afslag
Beverwijk. Uit de tunnel gekomen blijf je direct rechts rijden en gaat u na ongeveer 500m rechtsaf met de bocht omhoog, hierna 1ste
stoplicht rechtdoor, 2de stoplicht rechtsaf en 3de rechtdoor. U rijd nu tegen de Breestraat op, u gaat hier linksaf richting de Zeestraat, bij
de kruising Zeestraat/ Koningstraat gaat u linksaf de Zeestraat op en deze blijft u net zolang volgen (ongeveer 3,5 km) totdat u in Wijk
aan Zee arriveert.
Vanuit Alkmaar via de A9 richting Amstelveen: Bij knooppunt Beverwijk gaat u richting Velsen rijden. Na ongeveer 2 km afslag Beverwijk,
u bevindt zich nu bij het 2de stoplicht (zie vanuit Amsterdam). Rij verder met de informatie, die hierna geschreven is.
Route in Wijk aan Zee: Rijd in Wijk aan Zee richting kerk, dus na de weide linksaf en ga vervolgens rechts. Je rijdt nu op het strand af
(opgang De Zwaanstraat). Er is een grote, gratis(!) parkeerplaats in Wijk aan Zee, deze kun je bereiken door bij Hotel Sonnevanck (einde
Zwaanstraat) rechtsaf te slaan en omhoog te rijden. De Instuif, te herkennen aan de groene kleur, is te bereiken door ongeveer 100
meter linksaf het strand op te lopen.

Voorbeeld BBQ
Hieronder vindt u een voorbeeld BBQ
Vleesgerechten
Saté van de haas
Entrecote
Rundersteak
Kipminutes
Visgerechten
Verse zalm
Verse makreel
Salades
Frisse zomerse salade
Aardappelsalade

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*:

Servicekosten*:

(eenmalig)

Tijden*:

Arrangementskeuze*:

(minimaal 10 personen)
(op basis van 4 uur)

(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.

