
Trouwen met je voeten in het zand



Trouwen op je eigen privé 
strand? 

Bij Beachclub LaParade kunnen 
we daarvoor zorgen. Onze 
Beachclub is gevestigd op een 
plek die omgeven is door natuur 
en rust en toch goed bereikbaar 
is. Ook hebben wij een prachtige 
entree aan zee met een trap naar 
de Beachclub.

Als officiële trouwlocatie in Den 
Haag bieden we alle 
mogelijkheden om jullie 
trouwdag tot in de puntjes te 
verzorgen. Van het ja-woord op 
het strand tot een diner en feest 
op het terras (automatisch 
schuifdak) met uitzicht op zee.

Het gastvrije team van Beachclub 
LaParade staat klaar voor 
compleet verzorgde trouwdag in 
een ontspannen en sfeervolle 
setting die natuurlijk helemaal 
wordt afgestemd op jullie 
wensen.



Trouwceremonie

Maak een indrukwekkende 
entree met de trapceremonie 
incl. aankleding.

Trouwen op een privé strand met 
uitzicht op zee en je voeten in 
het zand. We hebben een 
standaard ceremonie opstelling, 
maar denken ook graag mee met 
een opstelling naar jullie wensen.

Mocht het slecht weer zijn, dan is 
het mogelijk om in onze Terrasol
te trouwen. De Terrasol is een 
prachtig overdekt terras waarvan 
het dak automatisch open en 
dicht kan. 





Terrasol
Onze Terrassol is geschikt voor alle momenten van jullie mooiste dag!

Onze Terrasol toveren wij ‘s avonds om tot een spectaculaire dansvloer! De DJ kunnen 
wij voor jullie regelen!



Gesloten 
Terrassol

Mocht het slecht 
weer zijn, dan is 
het mogelijk om in 
onze Terrasol te 
trouwen. 



Paviljoen

Het Paviljoen is een sfeervolle ruimte voor zowel diner, receptie als het feest.



Zuid terras

Zuid Terras

Het zuid terras kan ook 
door jullie worden 
gebruikt. 

Een prachtige plek voor 
een heerlijk kopje koffie 
of om een toetje te eten
terwijl wij de Terrasol
omtoveren tot 
feestlocatie. 



Eten & drinken

Wij leggen jullie gasten in de watten 
met een heerlijke BBQ. Dit kan een 
vegetarische, deluxe of klassieke 
BBQ zijn. 

Uiteraard is maatwerk in overleg 
ook mogelijk. 



Bruidstaarten

Een heerlijke 
bruidstaart 
hoort erbij! 

Van IJstaart tot
klassieke taart,
wij kunnen het
regelen!

Zelf een taart 
regelen is, in 
overleg, ook 
mogelijk. 



Wij hebben verschillende 
arrangementen beschikbaar. 

Uiteraard is maatwerk ook 
mogelijk. 

Neem contact met ons op 
voor meer informatie en 
prijzen. 

Arrangementen



Tijdens een vakantie met 
onze gezinnen in het 
idyllische plaatsje Laparade
in Frankrijk ontstond het 
idee om een beachclub te 
beginnen. 

Wij willen ervoor zorgen dat 
onze gasten een heerlijk 
relaxte stranddag beleven. 
Onze slogan is dan ook: 

Met je voeten in het zand 
ongestoord genieten.

Van een lekker ontbijt, een 
uitgebreide lunch tot een 
heerlijk diner of gewoon 
een gezellig hapje of 
drankje. 

Dankzij de vele faciliteiten 
en mogelijkheden op onze 
locatie kunnen gasten altijd 
genieten van het prachtige 
strand van Kijkduin.

Zonnige groeten,

Jennifer & Laura
Eigenaren Beachclub 
LaParade

Team LaParade



Voor een offerte of andere 
vragen, neem dan contact 
met ons op via e-mail: 
events@laparade.nl

Adresgegevens: 

Standslag 5
Zuiderstrand 13
2554 EC Den Haag

Bereikbaarheid:

• Vanaf de parkeerplaats 
P1 en de omliggende 
buurt (navigatieadres is: 
Zandvoortselaan 142, 
Den Haag) is Beachclub 
LaParade via een verhard 
pad makkelijk te 
bereiken.

• In Kijkduin zijn meer dan 
350 gratis 
parkeerplaatsen 
beschikbaar, op nog geen 
4 minuten lopen van 
Beachclub LaParade.

Contact

mailto:events@laparade.nl



