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Het Janhuis te Zeeveld van A tot Z in Vraag en Antwoord 

 

• Aankomst en vertrek. 

Tenzij anders overeengekomen kunt u aankomen vanaf 15:00 uur en is uw vertrektijd 

niet later dan 11:00 uur.   

 

• Autoverkeer op het terrein.  

Is niet toegestaan. De helft van het toegangshek is daartoe ook permanent vergrendeld. 

Neem vooraf contact op indien u zou willen dat deze vergrendeling om de een of 

andere reden wordt opgeheven. Voor de bagage staat een handtrekkar klaar.      

 

• Bakker 

Bakkerij Burgmeyer bezorgt ’s voor bestellingen boven de 25,- Euro ‘s ochtends verse 

broodjes en broden aan huis. Dagelijks behalve op zondag. Bel 0251-652948; 

http://www.bakkerburgmeijer.nl. Zie hieronder ook onder Winkels. 

 

• Barbecue. Is er een barbecue? 

Ja.     

 

• Bedlinnen 

Is inbegrepen in de huurprijs. Voorzien is in dekbedden, kussens, matrasbeschermers.  

Het eigenlijke linnenpakket bevat dekbed- en matrasovertrek, kussensloop, handdoek, 

washandje. Blijft u langere tijd of gaat u ook naar het strand? Neemt u dan een extra 

handdoek en een badhanddoek mee.  

 

Op aanvraag maken we tegen meerkosten graag uw bed op om dit later ook weer af te 

halen. 

 

• Bereikbaarheid beheerder. Kunnen we in geval van nood een beheerder bereiken? 

De beheerder woont op het terrein. Bij afwezigheid kunt u altijd een briefje achterlaten 

of het antwoordapparaat inspreken op 0251-658457. U kunt ook proberen: 06-

28060191. Een reactie laat nooit lang op zich wachten.   

 

• Bezorgservice boodschappen. Kan een supermarkt uit de buurt boodschappen 

bezorgen? 

Alleen de bezorgservice van Albert Heijn doet dit. Let u er wel op dat het 

bezorgmoment en uw aanwezigheid elkaar overlappen. 

 

• Boodschappen:  

zie onder Winkels. 

 

• Buitenactiviteiten/excursies 

Zie deze website onder http://www.zeeveld.nl/buitenactiviteiten 

 

• Cd-speler/radio Is er een cd-speler of radio aanwezig? 

http://www.bakkerburgmeijer.nl/
http://www.zeeveld.nl/buitenactiviteiten
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Nee.  

 

• Duintoegangskaarten 

Volwassenen behoeven duintoegangskaarten om in de duinen te mogen wandelen of 

fietsen. Dag- of weekkaarten zijn te koop via de automaat bij Parkeerplaats 

Noorderstraat, zie ook:  https://www.youtube.com/watch?v=CRFeoxY0vBw 

 

• Fietsen Zijn er fietsen aanwezig? 

Altijd voor alle gasten warm aanbevolen: fietsen mee te nemen of te huren.  

• Kruijswijk tweewielers uit Castricum verhuurt op dag-basis stadsfietsen met 7 

versnellingen, elektrische fietsen met een actieradius tot 80km, een bakfiets, 

kinderzitjes, een fietskar, aanhangfietsen en fietstassen. Kruijswijk verhuurt 

geen kinderfietsen.  

• Ook bij Fietsverhuur Schoorl kun je heel makkelijk online verschillende soorten 

fietsen reserveren. De minimale verhuurtermijn is drie dagen.  

• Wat oudere fietsen in alle soorten en maten, ook kinderfietsen, zijn te huur bij 

Bert’s Tweewielers in Egmond Binnen. Te bestellen via: 072-5069003. 

 

• Fietsenstalling Is er ook binnen een fietsenstalling?  

Er is een buitenstalling in uw eigen tuin.   

 

• Fondue/gourmetten: neen 

Het spijt ons dat we dit niet kunnen toestaan. De ontluchtingsmogelijkheden van de 

refter zijn in dit verband ontoereikend.  

 

• Huisdieren/Hulpdieren 

Huisdieren en hulpdieren zijn niet toegestaan. Zelfs niet als ze heel klein en stil en lief 

zijn. Wel zijn huisdieren welkom bij – in de directe omgeving - Burgers Dierenhotel in 

Egmond: www.burgersdierenhotel.nl.  

 

• Internet. Is er internet?  

Ja, er is draadloos internet dat gratis mag worden gebruik. Er zijn geen codes nodig. 

Storingen of niet werkende aansluitingen/incompatibele apparatuur zijn nooit geheel 

uit te sluiten. Zo u absoluut van een internetverbinding afhankelijk bent – verzekert u 
zich dan voor aankomst ook van de mogelijkheid van een rechtstreekse (mobiele) 

verbinding met uw eigen provider. Verhuurder is niet aansprakelijk als de 

internetverbinding onverhoopt niet werkt.    

 

• Linnenpakket  

Dit bevat dekbed- en matrasovertrek, kussensloop, handdoek, washandje. Blijft u 

langere tijd of gaat u ook naar het strand? Neemt u dan een extra handdoek en een 

badhanddoek mee. Ook in keukendoeken, schoonmaakdoekjes en –sponsjes is 

voorzien.  

 

• Piano. Is er een piano in huis? 

Ja u bent meer dan welkom deze te bespelen. 

  

• Sleutel voordeur, sleutels slaapkamers. Krijgen we een sleutel van het huis en zijn de 

slaapkamers af te sluiten?  

https://www.youtube.com/watch?v=CRFeoxY0vBw
http://www.kruijswijktweewielers.nl/
http://www.fietsverhuurschoorl.nl/
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Voor aankomst wordt u geïnformeerd over het sleutelkluisje waarin de voordeursleutel 

hangt. De individuele slaapkamers hebben geen sleutels tenzij u daarom zou 

verzoeken. Het toegangshek tot het terrein gaat nooit op slot, wel is de helft van het 

toegangshek met een hangslot vergrendeld om autoverkeer te voorkomen. Neem vooraf 

contact op indien ook dit hek om een of andere reden moet worden ontgrendeld.  

 

• Strand. Hoe ver is het strand? 

Binnendoor lopend door de duinen via de Noorderstraat: ongeveer 35/40 minuten, of 

een minuut of tien als u op de fiets gaat. U bereikt dan strandopgang Strandslag 
Scheilaan (op het kaartje genoemd ‘Schellaan’). Een rustig strand zonder paviljoens of 

wat ook. In de rode informatieklapper in de boekenkast in de voorkamer vindt u een 

kaart die u de weg wijst. Thuis kunt u deze ook al hier bestuderen. U kunt natuurlijk 

ook de auto nemen en een andere weg kiezen (de Zeeweg) die leidt naar strandopgang 

Castricum aan Zee. Daar is wel allerhande vertier. Op zo’n tien minuten afstand van 

Zeeveld. Het strandpaviljoen waarover ons de beste verhalen bereiken: Deining.   

  

• Vuurkorf. Is er een vuurkorf/vuurplaats?  

Vanwege de ligging in het Noordhollands Duinreservaat mag buiten geen open vuur 

gemaakt worden. Een barbecue is wel toegestaan. 

 

• Wassen. Is er een wasserij in de buurt of een wasmachine in huis? 

In een aparte ruimte naast de keuken staan een wasser en droger tot uw beschikking. 

Ook is wasmiddel aanwezig, u mag het vrijelijk gebruiken, graag aanvullen wat 

opraakt.    

 

• Wandelroutes. Zijn er kaarten met wandelroutes die in de omgeving zijn uitgezet? 

Direct buiten het toegangshek – bij het informatiebord dat bij parkeerplaats 

Noorderstraat staat opgesteld -  beginnen drie gemarkeerde wandelroutes, van 

respectievelijk drie, zeven en zeventien kilometer lengte. Een Wandel- en Fietskaart 

waar deze routes op staan beschreven, ligt voor u klaar in het huis. U kunt deze ook 

bestellen bij Informatiecentrum De Hoep van het duinreservaat: dehoep@pwn.nl of: 

0251-661066. In de rode informatieklapper die in de boekenkast van de entreekamer 

staat, zitten ook A4’tjes die alle paden in de directe omgeving weergeven en 

bijvoorbeeld ook de weg naar het strand aangeven. U kunt deze thuis ook al hier 

bestuderen. Zie ook onder Buitenactiviteiten.  

 

• Wc-papier 

Geurverfrissers en wc-zeep zijn aanwezig. 

 

• Winkels 

• In winkelcentrum Geesterduin in Castricum vindt u veel winkels makkelijk bij 

elkaar. Albert Heijn, slijter, bloemen, vishandel etc. Geesterduin 27/29 1902EJ 

Castricum.  

• Een Dekamarkt met een aardig aanbod, inclusief slijterij, is in Egmond-

Binnen. Op zondagen open en doordeweeks tot 21.00 uur. Abdijlaan 20 

1935BH Egmond Binnen 072-5066468. 

• Heerlijke taarten en taartjes kunnen worden besteld bij Banketbakkerij De 

Roset in Castricum, Burgemeester Mooijstraat 17, 1901EP Castricum, 0251- 

652386. Zij bezorgen ook.  

• Vers brood 

https://cms-media.bookingexperts.nl/media/132/65/Plattegrond_20omgeving_20met_20wanderoutesvs2017_37ff4d41-2bc6-4785-8384-52c3692df077.pdf
mailto:dehoep@pwn.nl
https://cms-media.bookingexperts.nl/media/132/65/Plattegrond_20omgeving_20met_20wanderoutesvs2017_37ff4d41-2bc6-4785-8384-52c3692df077.pdf
http://www.zeeveld.nl/buitenactiviteiten
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▪ Brood en Banketbakkerij De Haan, Abdijlaan 7, 1935BH 

Egmond Binnen, 072 5061554. (8 minuten met de auto). 

▪ Bakker Burgmeyer, Torenstraat 40a, 1901EE Castricum, 0251-

652948; bezorgt bestellingen boven de 25,- zie ook: 

www.bakkerburgmeijer.nl 

▪ Van Vessem, Dorpsstraat/Bakkerspleintje 56, 1901 EN 

Castricum;  

▪ Brakenhof, Burgemeester Mooijstraat 34, 1901 ET Castricum   

• Albert.nl bezorgt ook aan de Noorderstraat. U dient dan wel zelf aanwezig te 

zijn om af te rekenen. Houdt u er rekening mee dat ook deze bezorgservice pas 

vanaf het overeengekomen aanvangstijdstip van de huur in Zeeveld terecht 

kan.  

• Voor prachtige bloemen en boeketten: Baltus, Heerenweg 25, 1935 AB 

Egmond-Binnen: 072 506 1488  

 

• Wifi. 

Zie onder Internet. 

 

• Zee.  Hoe komen we bij zee en hoe ver is het lopen? 

Zie onder Strand. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vs 21-10-2017 


