Geachte huurder,

Hartelijke dank voor uw reservering! Met deze brief geven we u met plezier aanvullende
informatie met betrekking tot de huur van uw vakantiewoning.
Sleuteloverdracht
Sleuteloverdracht, bij aankomst en vertrek, vindt plaats in het eerste huis van de receptie.
Neemt u bij aankomst buiten openingstijden contact met ons op, telefoonnummer
0223-645709.

Routebeschrijving
Vanuit Alkmaar:
. U volgt de N9 langs het Noord-Hollands Kanaal tot de afslag ‘Julianadorp Zuid’.
. Neem deze afslag en volg deze weg; bij de kruising (Langevliet) rijdt u rechtdoor richting
de duinen (Callantsoogervaart).
. Bij de duinen aangekomen gaat u rechtsaf (Zanddijk), deze rijdt u door tot u Julianadorp
aan Zee binnen komt.
. Na ongeveer 200 meter ziet u aan uw rechterhand de grote parkeerplaats, waarachter het
bungalowpark Strandslag gelegen is.

Vanuit Den Oever (afsluitdijk) A-7
. U volgt de A7 tot de afslag Schagen.
. Bij Schagen volgt u de weg richting ‘Den Helder’ (N99).
. Aan het einde van deze autoweg (na ca. 20 km) gaat u over de brug van het NoordHollands kanaal rechtsaf. Volg deze weg (de N9) tot de afslag ‘Julianadorp Zuid’.
. Deze afslag neemt u en bij de kruising (Langevliet) rijdt u rechtdoor richting de duinen
(Callantsogervaart)
. Bij de duinen aangekomen gaat u rechtsaf (Zanddijk), deze rijdt u door tot u Julianadorp
aan Zee binnen komt.
. Na ongeveer 200 meter ziet u aan uw rechterhand de grote parkeerplaats, waarachter het
bungalowpark Strandslag gelegen is.

U kunt uw auto parkeren op de grote parkeerplaats voor het bungalowpark. U loopt voorbij de
slagbomen van het park. Na deze slagbomen vindt u rechts in het eerste huis de receptie waar
u uw sleutel kunt afhalen.

Aankomst en vertrek
Voor de bungalows en appartementen gelden in het voor- en naseizoen variabele aankomsten vertrekdagen. In de vakantieperiodes kan alleen per week worden gereserveerd en gaat de
voorkeur uit naar aankomst en vertrek op vrijdag en zaterdag. Wij doen ons uiterste best om
de vakantiewoning bij aankomst in perfecte staat aan u over te dragen; indien u echter
gebreken of klachten constateert verzoeken wij u dit direct bij ons te melden, zodat wij dit
met spoed kunnen (laten) oplossen. Strandzicht Verhuur BV heeft haar eigen technische
dienst, die regelmatig beschikbaar is. Eventuele gebreken die na uw verblijf worden
vastgesteld, vallen onder uw verantwoordelijkheid.

Inrichting en inventaris
Omdat iedere woning of appartement particulier bezit is, kan de inrichting per
vakantiewoning onderling verschillen. In de meeste vakantiewoningen vindt u een
inventarislijst. Breekt u iets of maakt u iets zoek, dan vertrouwen wij erop dat u dit even komt
melden. Ook wanneer u van mening bent dat er zaken ontbreken in uw woning of
appartement, stellen wij uw melding zeer op prijs.

Belangrijk
Wij zullen na uw vertrek binnen 3 weken uw borg terug betalen.

Korte checklist – van huis mee te nemen
Denkt u er aan enkele zaken alvast van huis mee te nemen, om uw verblijf zo prettig mogelijk
te maken:
-toiletpapier
-handdoeken, beddengoed (onderlaken,kussensloop,dekbedovertrek) en strandlakens.
-voor in de keuken: vaatdoek, theedoek, handdoek, afwasborstel, afwasmiddel of
vaatwastabletten (indien vaatwasser aanwezig).
-kruiden.

