
Om uw bezoek en dat van andere gasten zo aangenaam mogelijk te maken, hanteren wij 
onderstaande huisregels. Graag begrip hiervoor. Door het betreden van de locatie geeft u aan de 

huisregels te aanvaarden en na te leven. Zo kan iedereen ‘natuurlijk’ genieten van food, drinks & sand.

Volg altijd de aanwijzingen van het IJzeren Man personeel op.

Voor actuele openingstijden zie www.ijzerenman.nl. Directie behoudt zich het recht voor af te wijken van 
de reguliere openingstijden. 

In het Strandhuys en op het terras is kleding verplicht. Alleen op het strand is badkleding toegestaan. 

Gebruik van zelf meegebrachte ‘food & drinks’ is niet toegestaan.

Wilt u gebruikmaken van de zwemfaciliteiten, dan kunt u terecht bij het naastgelegen IJM Strandbad. Het 
Strandbad is uitsluitend toegankelijk tegen betaling en uitsluitend via de hoofdingang van het Strandbad 
te betreden. ‘Overzwemmen’ en ‘overlopen’  is dus niet toegestaan. 

Wilt u gaan verzitten? Gelieve dit bij uw gastheer/-vrouw te melden. 

Recreëren is alleen toegestaan op het strandmeubilair. Het is niet toegestaan om bijvoorbeeld op een 
handdoek op het strand te liggen. 

Wij hanteren één rekening per tafel/groep. Betaling geschiedt via ‘pin only’. 

Huisdieren zijn, mits aangelijnd, welkom op het verharde terras. Op het strand en in het restaurant worden 
huisdieren niet toegelaten. 

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

Kinderen zijn van harte welkom onder begeleiding en continue toezicht van een volwassene. 
Kinderen zonder zwemdiploma zijn bij het betreden van het water verplicht om zwemvleugeltjes of drijf-
middelen te dragen die voldoen aan de NEN-EN 13138-1 veiligheidsnorm. Verlies uw kind nooit uit het 
oog. Zwemvleugeltjes bieden geen garantie tegen verdrinking. Er is geen badmeester aanwezig. 

Hinderlijk of aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd. 

< 18 jaar betekent niet roken & niet drinken. Wij schenken geen alcoholhoudende dranken aan gasten 
onder de 18 jaar. 

Roken is slechts toegestaan op het terras, het strand en in de serre wanneer het dak volledig is 
geopend. 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 van de IJzeren Man. 

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

Bij het Strandhuys worden mogelijk opnames gemaakt (foto’s/video’s). Door de locatie te betreden stem je 
in met het gebruik van jouw beeltenis in drukwerk/foto/video/internet en andere promotionele 
doeleinden door Fitt-Outdoor & IJzeren Man Vught zonder hiervoor vergoeding te claimen.

STRANDHUYS HUISREGELS
hartelijk welkom bij de IJzeren Man

!


