
STRANDLOCATIE: Strandclub WIJ | Strandweg 1 | 2586 JK | Scheveningen 
Locatie code: SCW001 

Strandclub WIJ 
Stranclub WIJ heeft met haar vele nominaties en prijzen de 
afgelopen jaren bewezen een locatie van topniveau te zijn 
aan de Scheveningse kust.  Naast een indrukwekkende 
omgeving is Standclub WIJ de specialist op het gebied van 
alle denkbare vormen van eten en drinken. Strandclub WIJ is 
een unieke en vooral mooie locatie om uw strandevenement 
of dinerspel te beleven. Meer informatie over deze 
evenementen kunt u vinden op onze website: 
www.feestvarken.nl .  
 
 

 
 

 
BEREIKBAARHEID / ROUTEBESCHRIJVING 
Strandclub wij is gelegen aan het strand van Scheveningen. Op de visafslag, achter de dijk bij Strandclub WIJ kunt u op bepaalde plaatsen 
gratis parkeren. Vanaf de tweede en de eerste haven van Scheveningen slaat u bij de laatste afslag op de schokkerweg, voor de 
boulevard/strandweg linksaf. 
 
Vanaf A4/A12 A’dam, R’dam,Utrecht: Einde snelweg A12, bij de stoplichten rechtsaf (Benoordenhoutseweg); Bij de volgende stoplichten 
linksaf (Alkemadelaan / Zwolsestraat / richting Scheveningen bad) ; Na ca. 4 km bij de stoplichten bij het Bilderberg Hotel linksaf slaan 
(Gevers Deynootweg); Na de tweede stoplichten rechtafslaan (Strandweg); Met de zee aan uw rechterzijde rijdt u deze weg helemaal uit tot 
de haveningang van Scheveningen; Helemaal aan het einde staat Strandclub WIJ; Achter de dijken is de visafslag. Hier kunt u gratis 
parkeren. 
Vanaf N44 Wassenaar: Einde snelweg A44 verder op de N44 richting Den Haag; Bij de stoplichten, na de Scheveningse bosjes aan uw li
rechtsaf slaan (Alkemadelaan / Zwolsestraat / richting Scheveningen bad); Na ca. 4 km bij de stoplichten bij het Bilderberg Hotel linksaf slaa
Deynootweg); Na de tweede stoplichten rechtafslaan (Strandweg); Met de zee aan uw rechterzijde rijdt u deze weg helemaal uit tot de haveni
Scheveningen; Helemaal aan het einde staat Strandclub WIJ; Achter de dijken is de visafslag. Hier kunt u gratis parkeren; 
 

BBQ
Hieronder staan enkele voorbeeld BBQ’s 

Combi BBQ 
Een barbecue met heerlijke vis en vlees produkten! Gerechten: entrecôte; kip saté; WIJ-burger; gamba’s (vanuit de wok); tonijn; zalm; diverse 

sauzen; groene salade; zalmsalade; salade du chef; Griekse salade; diverse soorten brood met kruidenboter, aïoli en tapenade. 

Spiesen BBQ 

Lekkere gerechten en te nuttigen vanuit de hand! Gerechten: twee maal ossenhaasspies; kipsaté; visspies; groentespies; diverse sauzen; 
aardappelsalade; groene salade; pastasalade; zalmsalade; diverse soorten brood met kruidenboter, aïoli en tapenade. 

 



  
 

 

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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