Welkom in ons Nivon-natuurvriendenhuis!
U heeft zojuist een verblijf geboekt in Natuurvriendenhuis Banjaert. Om uw verblijf zo aangenaam
mogelijk te maken, geven wij u graag nog wat informatie:
Natuurvriendenhuis Banjaert
● Tijdens uw verblijf in het natuurvriendenhuis is een gastheer/gastvrouw aanwezig die de
dagelijkse leiding heeft. Hij/zij is verantwoordelijk voor de gang van zaken in en rond het
(natuurvrienden) huis.
● Ons in 2006 geheel nieuw gebouwde natuurvriendenhuis heeft moderne, goede voorzieningen en
is geclassificeerd als '4 sterren groepsaccommodatie'. Er is ook een Nivon-kampeerterrein.
Kampeerterrein en huis zijn gescheiden verblijfsaccommodaties. Van oktober tot april is het
terreinappartement voor 4 personen te huur.
● In Banjaert zijn drie gemeenschappelijke zalen beschikbaar voor de gasten. Eén grote, één kleine
beneden en een huiskamer (met keukentje) boven. Ook is er een voedselbereidingkeuken met
alle kook- en eetbenodigdheden en een afwaskeuken tot uw beschikking.
● Banjaert is rolstoelvriendelijk. Er is een invalidentoilet en er
zijn twee kamers ingericht voor minder validen, met een
eigen douche en toilet.
● Ons huis biedt u verschillende faciliteiten. In de wasruimte
staat een centrifuge, die kosteloos kan worden gebruikt.
Gebruik van de wasmachine en/of droger is mogelijk, tegen
vergoeding. Spelletjes en tafeltennisballetjes zijn verkrijgbaar
bij de balie. In de huiskamer staan een boekenkast (met
boeken) en een tv. Denk bij het gebruik van een van de
voorzieningen ook aan de wensen (en de rust) van andere gasten.
● We hebben gratis draadloos internet, het wachtwoord is te vragen aan de balie. Ook staat er een
computer voor de gasten boven in het halletje.
● Bij mooi weer kunt u lekker zitten op de grote terrassen met gerieflijk tuinmeubilair en een
fantastisch uitzicht op de duinen. De jeugd kan lekker rennen op het ruime terrein, waar een
schommel, een glijbaan en een tafeltennistafel aanwezig zijn. Er is een kampvuurplaats, bij erg
droog weer mag vanwege brandgevaar niet gestookt worden. Hout is verkrijgbaar bij de receptie.
● Het huis is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadigingen van eigendommen of
meegebrachte voorwerpen van onze gasten.
● In gevallen waarin het huisreglement niet voorziet, is het besluit van de dienstdoende
gastheer/gastvrouw bindend, met de mogelijkheid van beroep bij de beheercommissie of bij de
administratie van de Stichting Natuurvriendenhuizen te Amsterdam.
Over uw verblijf
● Bij aankomst bent u vanaf 14:00 uur welkom in de door u gereserveerde kamers. Op de dag van
vertrek verlaat u de door u schoongemaakte kamer voor 11:00 uur. In overleg met de
gastheer/gastvrouw kan uw bagage eventueel nog die dag in de bagageruimte blijven staan.
● Wij vragen een borg voor de kamersleutel van € 5,1

● U zorgt zelf voor bedlinnen (onderlaken, kussensloop en dekbedovertrek) en handdoeken. U kunt
bedlinnen ook in het huis huren voor € 8,- per set.
● In de slaapkamers mag niet gegeten en gedronken worden.
● Van de gasten verwachten wij dat zij hun slaapkamer schoonmaken bij vertrek.
Er zijn werkkasten op elke verdieping met alle benodigdheden.
● In de keuken is voor elke kamer een voorraadkastje beschikbaar. Het nummer correspondeert
met uw kamernummer. Aan bederf onderhevig voedsel kan in
een plastic mandje in één van de grote koelkasten of
diepvrieskast worden bewaard. De grote voorraadkast in de
keuken kunt u ook gebruiken. In de keuken mogen geen
kinderen komen in verband met gevaar voor veiligheid.
●
Wilt u alle spullen die u heeft gebruikt schoon op
dezelfde plaats terugzetten?
●
Wij proberen het afval zoveel mogelijk te scheiden. Er
is een glasbak en een container voor de restafval. In het dorp
is een papiercontainer en een voor het plastic.
● Voor de fietsen is er een afsluitbare fietsenstalling, uw voordeursleutel past daar op.
● Er is een ruime parkeerplaats voor de auto’s.
● Huisdieren zijn in Banjaert niet toegestaan.
● Tussen 23.00 en 07.00 uur willen we graag rust in huis. Heeft u het gehele huis gehuurd, dan kan
hier van afgeweken worden. Wilt u later thuiskomen? De sleutel van de voordeur zit aan uw
sleutelbos, uw gastheer/gastvrouw zal uitleggen hoe de deur sluit.
● In het gebouw geldt een rookverbod.
● Voor dagbezoek vragen wij een bijdrage van €5,- voor een hele dag en € 2,50 voor een halve dag.
Wilt u het bezoek even melden bij de receptie.
Hoe bereikt u ons natuurvriendenhuis
● Gps: rd 101.850 500.980
● Per auto: Op de A9 neemt u de afslag Beverwijk, volg
de borden Wijk aan Zee. Aan het begin van het dorp
doorrijden tot aan het Boothuisplein (voor de Spar)
rechts af en nogmaals rechtsaf de Burgemeester
Rothestraat in. Aan de linkerkant ziet u een inrit met
een geel bordje Banjaert.
● Per openbaar vervoer: Met de trein naar Beverwijk en
de bus naar Wijk aan Zee. Uitstappen aan de
Julianaweg, vlak voor de Spar. Loop vanaf de halte
10 meter terug, linksaf de Van Oldenborghweg in. Sla aan het eind van de weg rechtsaf. Na ca.
300 meter slaat u bij het bordje Banjaert linksaf.
Wat heeft Banjaert u nog meer te bieden
● Er zijn 10 fietsen te huur bij Banjaert. Fietsen zijn ook te huur bij het Paasdal in Wijk aan Zee:
tel: 06 14 37 88 73.
● Voor het duingebied van het Noord-Hollands Duinreservaat zijn toegangskaarten verplicht. U kunt
deze bij de balie kopen. U kunt er ook wandel- en fietskaarten van de omgeving lenen.
● Op loopafstand is een supermarkt, de Spar. U kunt boodschappen van te voren bestellen en laten
bezorgen. In het zomerseizoen is de Spar ook op zondag geopend. Tel: 0251-374161
● Wilt u uw maaltijden uitbesteden? Wij hebben goede ervaringen met Edelcatering, die gezonde
biologische maaltijden verzorgt. Ook lunches en ontbijt. www.edelcatering.nl tel: 023 – 5259691
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Tot slot wensen wij u namens onze (vrijwillige) medewerkers een prettig verblijf in ons prachtige
huis. Wij onderhouden het voor u met heel veel zorg en willen u dan ook verzoeken om het met net
zoveel respect te behandelen.
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