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Zeeveld van A tot Z in Vraag en Antwoord 

 

• Aanhangers. Is het mogelijk ergens op het terrein een aanhangwagen te stallen? 

Dat kan ja. Graag van tevoren even melden. 

 

• Aankomen. Kunnen kwartiermakers/boodschappenbezorgers eerder aankomen? 

Helaas laat ons onderhoud- en schoonmaakschema dit niet toe. In het verleden hebben 

we wel geprobeerd verzoeken als deze in te willigen. Maar zowel de kwartiermakers 

als onze mensen werden er vooral zenuwachtig van. Op zijn vroegst kunt u dus 

arriveren op het in de Huurovereenkomst overeengekomen tijdstip. Dit geldt ook voor 

bezorgdiensten en cateraars.  

 

• Annuleringsregeling. Hoe ziet de annuleringsregeling eruit? 

Bij annulering betaalt huurder afhankelijk van het moment daarvan, een vergoeding.  

Deze bedraagt bij meer dan zes maanden voor de ingangsdatum, 25 %; binnen vier en 

zes maanden, 50%; binnen twee en vier maanden 75% en binnen een maand voor 

ingangsdatum contract 100% van de overeengekomen huursom. Vrijwel iedere 

verzekeraar biedt annuleringsverzekeringen aan.  

 

• Audio/video 

In de groene kamer hangt een televisie met ingebouwde dvd-speler. Huurt u ook de 

kapel, zie daar verder voor audio/video in relatie tot vergaderbijeenkomsten.   

 

• Autoverkeer op het terrein. Mogen auto’s van gasten die slecht ter been zijn, of van 

cateraars, wel op het terrein?  

De helft van het toegangshek is permanent vergrendeld om autoverkeer te voorkomen. 

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

andere reden wordt opgeheven.     

 

• Bakker 

Bakkerij Burgmeyer bezorgt ’s ochtends verse broodjes en broden aan huis. Dagelijks 

behalve op zondag. Voor bestellingen boven de 25,-  bel 0251-652948; 

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

 

• Barbecue. Is er een barbecue? 

Nee. Zie echter http://www.zeeveld.nl/catering: de slager komt er desgewenst een 

brengen en halen.     

 

• Beamer/projectiescherm. Is er een beamer, is er een projectiescherm aanwezig? 

Ja en nee. Zie ook onder ‘Kapel’: een scherm is daar niet nodig omdat u kunt 

projecteren op een van de witte wanden.  

 

• Bedden: indeling. Hoe zijn de bedden over de slaapkamers verdeeld? 

http://www.bakkerburgmeijer.nl/
http://www.zeeveld.nl/catering
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K.1: 2x (+ eigen douche/wc); K.2: 1x; K.3: 2x; K.4: 2x; K.5: 1x; K.6: 2x; K.7: 1x; K.9: 

6x (3 stapelbedden: 1x b.g.g.; 2x mezzanine); K.10: 1 x; K.11: 2x; K.12: 3 x; K.13: 2x; 

K.14:2 x 

 

• Bedden: verplaatsen. Mogen we de bedden naar andere kamers verplaatsen? 

Met de bedden mag niet worden gesleept, eventueel kunt u een enkel matras wel 

verleggen. 

 

• Bedden: extra. Is het mogelijk extra slaapplaatsen te scheppen met kampeermatjes of 

tenten in de tuin? 

Nee. 

 

• Bedden: verhoogd 

In twee eenpersoonskamers op de begane grond (kamers 2 en 7) staat een verhoogd 

bed.  

 

• Bedlinnen, bedden opmaken  

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.   

 

• Bloemenvazen. Zijn er bloemenvazen? 

Ja, vele in alle soorten en maten. 

 

• 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… Als u een heel precies 

boodschappenlijstje aanlevert, zet de Supermarkt Deen desgewenst de boodschappen 

voor u klaar. U hoeft ze dan alleen nog op te halen. Deen wil wel heel precies van alles 

het merk/soort/mogelijk alternatief weten.   

 

• Bezorgservice drank 

Handig: slijterij Nolet bezorgt niet alleen bij ZeeVELD, maar neemt ook alles wat u 

over hebt, weer terug. Zie: www.slijterijnolet.nl. Ze kunnen ook voorzien in 

bijvoorbeeld een tap, spoelbakken, extra glaswerk, statafels etc.  

 

• Boodschappen:  

zie onder Winkels. 

 

• Buitenactiviteiten/excursies 

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

 

• Catering 

Zie onze website onder Faciliteiten: http://www.zeeveld.nl/catering 

 

• Cateraar/autoverkeer. Mag de cateraar verder rijden dan het toegangshek?  

Ja, indien van tevoren gemeld en alleen voor uit- en inladen. Tussentijds de auto graag 

op de parkeerplaats laten zetten.  

 

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

Er is alleen een televisie met dvd en Video. Het uitvoeren of afspelen van versterkte 

muziek (huisbands, gettoblasters, stereotorens, speakers verbonden met uw laptop etc.) 

is buiten sowieso niet toegestaan en binnen niet na 22.00 uur.  Huurt u ook de kapel: 

daar is een Cd-speler/versterker met speakers aanwezig. Deze heeft een Bluetooth 

aansluiting. Graag vooraf even contact indien u hiervan gebruik wilt maken.   

 

• 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 te huren. Zelfs als u niet dit niet voor 

uw hele groep doet, een paar fietsen achter de hand te hebben waar enthousiastelingen 

op kunnen springen voor bijvoorbeeld een snelle duik in zee – het geeft uw verblijf 

direct een grote meerwaarde. Reserveer tijdig en bij aankomst in ZeeVELD staan de 

fietsen voor je klaar.        

  

• 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.  

 

• Fietsenstalling Is er ook binnen een fietsenstalling?  

Er is alleen een buitenstalling, desgewenst hebben we voor u twee buitenplekken waar 

elektrische fietsen kunnen worden opgeladen  

 

• Flipover Is er een flip-over? 

Ja, met stiften en papier. Kan op verzoek worden klaargezet.  

 

• 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.  

http://www.zeeveld.nl/buitenactiviteiten
http://www.zeeveld.nl/catering
https://www.youtube.com/watch?v=CRFeoxY0vBw
http://www.kruijswijktweewielers.nl/
http://www.fietsverhuurschoorl.nl/
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• 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. Neemt u voor de zekerheid daarom informatie voor bijvoorbeeld een 

presentatie op een stick of disk mee, of zorg voor een extra laptop. 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.    
 

• Kandelaars/Kaarsen. Zijn er kandelaars zodat we kaarsen op tafel kunnen zetten? 

Op de eetkamertafel staan (olie)lichtjes in doorschijnende houders. Wilt u meer 

kaarslicht, neemt u dan waxinelichtjes en houders mee. Het is niet toegestaan op de 

slaapkamers kaarsen of wierook te branden.  

 

• Kapel - faciliteiten 

Huurt u ook de kapel, er is daar een Cd-speler/versterker met speakers. Deze heeft een 

Bluetooth aansluiting. Graag vooraf even contact indien u hiervan gebruik wilt maken. 

Desgevraagd zetten we ook voor u klaar  

• Beamer (3500 Ansi Lumen) 

• Flatscreen (160cm USB, HDMI) 

• Flipover (2) 

• Yogamatten (20) 

• Meditatiematten en -kussens (13) 

 

• Keukenuitrusting. Wat is er zoal in de keuken aanwezig?   

De keuken is goed uitgerust met een kraan voor kokend water, een waterkoker, vier  

ijskasten (3 x tafelmodel, waarvan 1 met vriesvak en 1 x XL-model met een inhoud van 

375 liter), een tafelmodel vrieskast met 3 lades, twee afwasmachines en een zes pits 

gasfornuis met een grote en kleinere oven. Borden, glazen en bestek: het is er in 

overvloed, inclusief champagneglazen. Ook bij de keukeninventaris o.a.: 

keukenmachine, blender, (staaf)mixers; cakevormen (2 x) appeltaartvormen (2x), 

thermoskannen voor thee (4 x) en koffie (4x), waterkannen, wijnkaraffen groot en 

klein, (ook) grote kook-, bak-, wok-, grill- en braadpannen, een stuk of tien 

ovenschalen in allerlei maten, broodrooster voor vier boterhammen, sap pers. Ook in 

een snel doorlopende koffiemachine met bijpassend filterpapier is voorzien. Benodigde 

koffie: snelfilterkoffie. Er is ook een Nespresso apparaat. Er zijn wat reservekruiden 

om op terug te vallen. Graag aanvullen of melden als deze op raken. 

 

Ook in keukendoeken, keukenpapier en -folie, schoonmaakdoekjes en –sponsjes is 

voorzien. En in afwasborstel, afwasmiddel en afwastabletten. 

 

Attentie oven: omdat de grote oven een grote oven is, duurt het opwarmen ongeveer 45 

minuten. De aangrenzende kleine oven warmt heel veel sneller op.    

  

• Kinderbedjes, kinderstoel. Zijn er kinderbedjes of kinderstoelen? 

Er is een kinderstoel, een kinderbedje.  

 

• Kindveiligheid 1. Hoe veilig is het terrein voor kleine kinderen? 



5 

 

Het terrein is niet ingericht op kleine kinderen. Afhankelijk van de tijd van het jaar 

staat er water in de duinrel en in de paddenpoel. Deze zijn niet afgezet en vooral de 

duinrel is door de begroeiing soms lastig als water, te herkennen. Met kleine kinderen 

daarom altijd heel, heel, heel goed oppassen. Laat ze nooit alleen en zonder toezicht in 

de tuin.  

 

• Kindveiligheid 2. Hoe veilig is het huis voor kleine kinderen? 

Het huis is niet ingericht op kleine kinderen. Er zijn trappen in huis maar geen 

traphekjes. De slaapkamer met de 3 stapelbedden heeft een ´mezzanine´, ook de trap 
daar naartoe heeft geen traphekje. De stopcontacten hebben geen beveiliging. De 

grondoppervlakte van het huis beslaat zo´n 500 m2, de charme ervan ligt mede in de 

onverwachte plekken hoeken, gaten, gangen, deuren, op- en afstapjes. Houdt kleine 

kinderen dus altijd in het zicht.    

 

• Kok aan huis 

Zie onder catering 

 

• Koffie, koffieapparaat 

Zie hierboven onder keukenuitrusting. 

 

• Linnenpakket  

Is inbegrepen in de huurprijs. Het 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.  

 

• Meditatiematten. Zijn er meditatiematten/kussentjes in de kapel? 

Er zijn 13 meditatiematjes (70 x 90 cm) en -kussens en 20 yogamatten. 

 

• Mindervaliden?  

Tot onze spijt is het huis heel slecht toegankelijk voor mindervaliden. Er zijn nogal wat 

op- en afstapjes, de grote zitkamer met televisie bevindt zich op een mezzanineniveau, 

badkamers en wc’s zijn niet groot genoeg.  

 

• Motoren stallen. Kunnen motoren ook op het terrein worden gestald in plaats van op 

de parkeerplaats? 

Ja, graag voor aankomst even contact.   

 

• Open haard. Is er een open haard? 

Er zijn twee houtkachels: een potkachel in de entreekamer, een houtkachel met glazen 

deur en daarmee prachtig zicht op het vuur, in de serre. Aanmaak- en brandmateriaal 

staan voor u klaar.  

 

• Piano. Is er een piano in huis? 

In de entreekamer staat een piano. In de kapel staat een vleugel. Zo u ook de kapel 

gebruikt en deze vleugel zou willen bespelen, graag van tevoren even contact opnemen. 

Voor functioneel gebruik (concert, koorrepetitie, begeleiding meditatie etc.) maken we 

hem dan graag beschikbaar.  

 

http://www.zeeveld.nl/catering
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• Projectiescherm. Is er een projectiescherm aanwezig? 

Dat is er niet, ziet echter hierboven onder ‘beamer’.   

 

• Rolstoelen. Is het huis rolstoeltoegankelijk/zijn er voorzieningen voor mindervaliden? 

Helaas niet. Zie ook onder mindervaliden. 

 

• Senioren 

Ouderen, al dan niet met stok of rollator, blijken hier redelijk tot goed uit de voeten te 

kunnen, een beetje afhankelijk van hun conditie. Er is een tweepersoons slaapkamer op 

de begane grond met eigen sanitair, weer een andere, eenpersoons, slaapkamer, ook op 

de begane grond (met verhoogd bed en uitzicht op het weiland) grenst direct aan de 

douche en wc in de gang. Houdt u er wel weer rekening mee dat de televisiekamer 

alleen via een (vrij steile) trap te bereiken is.     

 

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

slaapkamers af te sluiten?  

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. Zo 

zijn er cateraars – ‘food trucks’- die dichter bij het huis willen parkeren.    

 

• Spellen. Zijn er spellen in huis?  

Voor de allerkleinsten is er een zandbak met bijbehorende speeltjes. Er zijn verder geen 

spellen of speeltoestellen aanwezig. 

 

• Sporten. Kan er gesport worden bij Zeeveld, hockey, voetbal, volleybal etc.?  

De tuinen van Zeeveld zelf zijn voor dit soort sportactiviteiten te kwetsbaar. Maar 

direct buiten het toegangshek vindt u een ruim terrein waar dit wel kan. Zou u hier 

werkelijk een klein evenement willen organiseren, laat u het ons dan van tevoren 

weten. Op onze beurt laten wij het dan weer aan de boswachters van PWN weten zodat 

ze niet gek opkijken. Zie ook onder Buitenactiviteiten. 

 

• 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.   

  

• Tafellinnen. Is er tafellinnen? 

Voor wie dit wil meenemen om extra feestelijk te dekken: de eettafel is 6.40 lang en 95 

cm breed. 

 

• Televisie 

https://cms-media.bookingexperts.nl/media/132/65/Plattegrond_20omgeving_20met_20wanderoutesvs2017_37ff4d41-2bc6-4785-8384-52c3692df077.pdf
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In de Groene Kamer, de kleinste kamer van het huis, grenzend aan de refter, hangt een 

televisie aan de muur met ingebouwde dvd-speler. Met zes tot 8 kijkers is deze kamer 

wel zo’n beetje vol.  

 

• Verwarming 

Voorhuis en achterhuis hebben centrale verwarming met radiatoren en centrale 

(klok)thermostaten en kamerthermostaten, de kapel heeft een hete-lucht verwarming. 

Het hele huis is daarmee excellent te verwarmen, een enkele keer kan in de kapel de 

wind worden gevoeld; deze blaast dan door het dak heen als het buiten stormt. Dit valt 
echter prima op te vangen door de hete-luchtblazer een standje hoger te zetten. Bewust 

kozen we ervoor dat de serre alleen met de hand/de houthaard verwarmd kan worden. 

Het vergroot de ervaring daar direct in contact te zijn met de natuur, de elementen. 

Groepen die veel tijd in de kapel doorbrengen, adviseren we daarom een ‘vuurmeester’ 

aan te stellen, om het in de serre toch behaaglijk te hebben/te houden als men daar is en 

niet in de kapel.  

 

• Vuurkorf. Is er een vuurkorf/vuurplaats?  

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

gemaakt worden. We hebben een buitenkachel die we op verzoek klaarzetten met een 

kruiwagen hout erbij. 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.   

 

• 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 

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. 

 

• Yogamatten 

Er zijn 20 yogamatten we leggen ze op verzoek graag klaar.  

 

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

Zie onder Strand. 


