
HUISREGELS
Om je bezoek en dat van andere gasten zo aangenaam mogelijk te maken, hanteren wij onderstaande huisregels. 
Wij vertrouwen op je begrip en gaan er vanuit dat je deze huisregels naleeft.

• Volg altijd de aanwijzingen van de medewerkers van Beachclub Sunrise op.

•  Voor actuele openingstijden zie www.beachclubsunrise.nl of www.facebook.com/beachclubsunrise.  
De directie behoudt zich het recht voor af te wijken van de reguliere openingstijden.

• Op het terras van Beachclub Sunrise kun je heerlijk genieten van een hapje en een drankje. 

•  Tijdens het zomerseizoen (mei t/m september) is het strand van Beachclub Sunrise uitsluitend toegankelijk  
tegen betaling en uitsluitend via de hoofdingang van het strand, hier kun je heerlijk van de zon genieten op  
één van onze luxe loungebedden.

• Wil je gaan verzitten? Gelieve je gastheer/-vrouw hiervan op de hoogte te brengen.

•  In onze Beachclub en op het terras is kleding verplicht. Alleen op het strand is badkleding toegestaan.  
‘Topless’ en naakt recreëren zijn niet toegestaan.

•  Lunchen of dineren op het terras of in onze Beachclub? Vraag onze medewerkers naar de menukaart of scan de QR code op 
de tafel. De strandbezoekers kunnen vanaf hun bedje de menukaart online bekijken, bestellen en betalen via de QR code. 

•  Onze luxe loungebedden vind je op het strand van Beachclub Sunrise en zijn te huur.  
Het is niet toegestaan buiten de strandbedden op bijvoorbeeld een badlaken op het strand te liggen.

• Het gebruik van zelf meegebracht eten en drinken is niet toegestaan.

• Heb je een voedsel allergie? Laat het ons weten. Wij informeren je graag.

•  Reserveren voor het terras is niet verplicht, maar wel mogelijk via info@thebeachfoodclub.nl. 
Strandbedjes dienen vooraf gereserveerd en betaald te worden via www.beachclubsunrise.nl.

•  Gelieve per tafel te bestellen en betalen via de QR code, welke je op de tafel/het strandbedje vindt.

•  Huisdieren zijn aangelijnd welkom in onze Beachclub en het daarbij behorende terras.  
Op het strand en de bijbehorende beachbar zijn huisdieren niet toegestaan.

• Het betreden van de locatie en het water is geheel op eigen risico.

•  Kinderen zijn van harte welkom onder begeleiding en continu toezicht van een volwassene. Kinderen zonder  
zwemdiploma zijn verplicht om zwemvleugeltjes of drijfmiddelen te dragen. Deze moeten voldoen aan de  
NEN-EN 13138-1 veiligheidsnorm. Verlies je kind nooit uit het oog. Zwemvleugeltjes bieden geen garantie  
tegen verdrinking. Er is geen badmeester aanwezig.

•   NIX18 niet roken – niet drinken. Wij schenken geen alcoholhoudende dranken onder de 18 jaar.

• Roken is alleen toegestaan op het terras en op het strand. Dit geldt ook voor het roken van een elektronische sigaret.

•  Het is niet toegestaan om in het bezit te zijn van drugs, deze te gebruiken en/of te verhandelen binnen het gebouw  
of op het terrein.

• Hinderlijk of aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd.

• Wie schade veroorzaakt, betaalt de kosten van reparatie of vernieuwing. Eventuele boetes worden verhaald op de overtreder.

De medewerkers van Beachclub Sunrise verstrekken je graag meer informatie.


