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Onze locatie aan zee leent zich uitstekend voor uiteenlopende events.
De inspirerende en relaxte omgeving van strand en zee zorgen voor een

onvergetel i jke beleving.



Beachclub LaParade in Kijkduin is dé perfecte strandlocatie voor

evenementen, bedrijfsfeesten en vergaderingen. Direct aan het strand

met uitzicht op de zee ligt Beachclub LaParade. Een prachtige en

inspirerende locatie met verschillende ruimtes en terrassen, goed

eten, fijne bediening, een verwelkomende sfeer.

Beachclub LaParade beschikt over verschillende (vergader)ruimtes

met aansluitend privé terras en strand en vele gratis

parkeermogelijkheden.

Het team van Beachclub LaParade werkt met u samen om uw

evenement op maat te maken, van het menu, audiovisuele middelen

tot het decor. Bij Beachclub LaParade draait het om: 'Ongestoord

genieten met je voeten in het zand'

Over Beachclub LaParade

Neem contact op
 Of u nu op zoek bent naar een

plek voor een vergadering, de

jaarlijkse retraite van uw bedrijf of

een bedrijfsfeest, Beachcub

LaParade zal zeker indruk maken! 



Als u op zoek bent naar een locatie voor u evenement die inspireert,

dan bent u bij Beachclub LaParade aan het juiste adres! Even lekker

weg uit de drukte van de stad of van uw vaste plek op kantoor. In de

omgeving van de zee en het strand krijgen uw evenementen een extra

impuls. 

Het adembenemende uitzicht op zee maakt onze locatie de perfecte

plek om uw evenement te organiseren. Beachclub LaParade beschikt

over verschillende (vergader)ruimtes voor kleine en grotere groepen,

daarnaast is de locatie ook exclusief af te huren. 

Het gastvrije team van Beachclub

LaParade staat klaar voor je compleet

verzorgde evenement in een ontspannen

en sfeervolle setting die natuurlijk

helemaal wordt afgestemd op jullie

wensen. Ontdek alle mogelijkheden voor

zakelijke events op het strand.

Evenementen

Ontdek de mogelijkheden



Outdoor evenementen

1.

Beachclub LaParade is ook dé uitvalsbasis

voor actieve teamdag of een superleuke

workshop. Wij werken samen met erkende,

gespecialiseerde eventbureaus, die een

maatwerkprogramma maken afgestemd

op uw wensen en behoeften. Daarnaast

zijn er genoeg indoor evenementen

mogelijk. Huur bijvoorbeeld onze mooie

vergaderruimte om een middag te

brainstormen met het team of voor

trainingen. 

Soorten evenementen
Bruiloft

2. Verjaardag

3. Baby-shower

4. Bedrijfsfeest
5. Condoleance

6. Vergaderingen

7. Trainingen
8. Workshops

Ontdek alle mogelijkheden. Vertel ons uw wensen en

wij kijken wat mogelijk is. 



Bbq at the beach
Het strand en barbecueën zijn onlosmakelijk met elkaar

verbonden. Een BBQ op het strand is de perfecte manier

om als groot gezelschap samen te eten. Heel zomers,

gezellig en sfeerverhogend. Verschillende soorten

arrangementen beschikbaar. Vanaf €25,99 p.p.

Lunch

Diner

Bedrijfsborrel

Organiseer een meeting of bijeenkomst inclusief lunch. Er

zijn voldoende mogelijkheden. Onze lunch wordt

geserveerd in buffetvorm. Hierdoor hebben uw gasten

altijd keuze, ook de vegetariërs. Geniet van een heerlijk

uitgebreid lunch buffet vanaf €14,99 p.p. 

Na uw bijeenkomst kunt u ook aansluitend dineren. Samen

eten is samen genieten. Geniet van een heerlijk 2- of 3-

gangen menu. Wij zijn flexibel met deze invulling; wij

passen graag de opties aan naar uw wensen. Eigen

catering is ook mogelijk in overleg. 

Beachclub LaParade biedt een compleet

borrelarrangement aan waarbij u zelf niets meer hoeft te

regelen. Maatwerk is mogelijk. Vraag naar de

mogelijkheden. Wij verzorgen het met alle liefde!



Wilt u meer weten?

Ons team denkt graag met u mee over de mogelijkheden

voor een vergadering, teamdag, bedrijfsfeest, barbecue of

borrel op het strand. Volg ons ook op Facebook en LinkedIn

om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. 

Tot snel bij Beachclub LaParade. 

events@laparade.nl

+31 (0)70 - 800 22 41

Zuiderstrand 13

2554 EC Den Haag

 www.beachclublaparade.nl

Contact


