
IN 
12 STAPPEN 

KLAAR 
VOOR EEN 

STRANDDAG!



 

IN 12 STAPPEN KLAAR VOOR EEN STRANDDAG! 
GRATIS CHECKLIST + KORTINGSCODE 

 
Wil jij weten hoe je startklaar bent voor de eerste beste 
stranddag? Neem deze twaalf stappen en geniet van een 
onbezorgde dag. Lekker picknicken op het strand, schelpen 
zoeken, je zandkasteel bouwen of jezelf verliezen in een boek. 
Met onze duurzame strandaccessoires heb je zeker weten een 
fijne dag aan zee! 
 

Kies een fijn strandslag uit! Wij van zoutbloed 
geloven niet dat je tussen de frituurlucht echt kunt 
ontspannen. Aansluiten op de drukke boulevards er is 
maar liefst 353 kilometer strand langs Noordzee en 
dan zijn er nog de Wadden. Er is dus altijd een 
plekje voor jou! Kijk van tevoren hoe je er kunt 
komen, of er toiletten of strandpaviljoens in de 
buurt zijn. In het handboek I Love the Seaside vind 
je de pareltjes van de Nederlandse kust!  
 
Insmeren geblazen! Het is echt slimmer om je thuis al 
in te smeren met zonnecrème. Zo kan de zonnebrand al 
even inwerken en doet het direct bij aankomst op het 
strand haar werk. Kies natuurlijk voor een waterproof 
en koraal vriendelijke crème. Weten welke geschikt 
zijn? Kijk in de shop! Vergeet ook niet om je 
haarlokken ook te voorzien van een spray met uv-
filter. Reminder voor tussentijds smeren? Download de 
Sunscreen Reminder app.     
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De koeltas/box vullen. Ga je de hele dag naar het 
strand? Vul je koeltas en -box met allerlei lekkers. 
Neem zeker genoeg water mee, fruit is ook 
hydraterend. Verpak broodjes in duurzame Beeskin 
wraps of neem herbruikbare bakjes mee met salade. 
Eten doe je met de spork! Nog koffie of thee? Vul de 
thermoskan of -fles. Gaat de wijn open? Gebruik dan 
de onbreekbare wijnglazen!  
 

 
 

 
Geen dag hetzelfde. Wind, getij, stroming en 
temperatuur. Het is altijd goed om je bewust te zijn 
van de elementen die iedere dag op het strand anders 
zijn. Dus check dus voor vertrek en bij aankomst op 
het strand wat de weersverwachting is, hoe de vlag 
erbij hangt, wanneer het eb en vloed is en of er 
bijzonderheden zijn. Bij oosterwind is de kans op 
kwallen weer groot.  
 
Plekje zoeken. De reis zit erop! Wat is het eerste 
wat je doet op het strand? Natuurlijk je handdoek 
uitleggen. Zoek een fijn plekje uit. Klap je 
strandstoel en tafeltje uit. Is het een warme dag? Ga 
dan dichter bij de zee zitten, dit is altijd koeler 
maar let op het getijde. Je wilt niet dat jouw 
spullen verdrinken tijdens de vloed. ;-)  
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Veilig met kids. Ben je met kinderen zorg dan voor 
een herkenningspunt zoals een vlaggenmast of parasol. 
Houd daarnaast altijd ene oogje op hen, ook als je 
verdwijnt in een boek of je telefoon. Schrijf jouw 06 
nummer op hun arm zodat als ze kwijtraken jou kunnen 
bellen! 
 

 
 

 
Waardevolle spullen. Telefoon, (auto)sleutels, 
portemonnee… het is toch bijzonder vervelend als je 
deze verliest op het strand. Wil je even zwemmen in 
de zee en je spullen droog laten? Berg ze op in een 
minikluisje.  
 
Lekker spelen. Niet zo leuk als een mega zandkasteel 
bouwen! Met het duurzame speelgoed van recycled 
plastic heb je urenlang plezier. Bak jij zandtaartjes 
of maak jij zanddrollen? Er is zelfs een opvouwbaar 
emmertje!   
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Poncho aan en gaan! Strandponcho’s zijn ideaal. Je 
trekt hem over je hoofd en bent gelijk ready to go om 
naar huis te gaan. Door de bamboe badstof droog je 
lekker op en thuis spring je onder de douche.  
 

 
 

Weg met het zand! Wist je dat er handige 
voetenborstel bestaat waarmee je in een handomdraai 
al het zand tussen je voeten vandaan veegt? Geen zand 
meer in de auto of thuis in de douchebak!  

 
Afval mee! Je afval laat je natuurlijk niet achter op 
het strand. Neem het mee naar huis. Ben je een roker? 
Gebruik dan op de stranddag de asbaksleutelhanger. 
Sigarettenpeuken zijn de grootste vervuiler op de 
Nederlandse stranden!  
 

   
 

Aftersun! Na een lekkere douche smeer je jezelf 
natuurlijk in met aftersun. Morgen weer?   
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STRANDDAG CHECKLIST 

 
o Bikini of zwembroek  
o Handdoek en strandponcho 
o Strandtafeltje & stoeltje 
o Tote bag 
o Gevulde koeltas/box met duurzaam 

verpakt voedsel in bakjes of 
beewraps. 

o Koud water & ander drankjes 
o Zonnebrand  
o Zonnebril en een hoedje of pet 
o Zandborstel  
o Strandspeelgoed 
o Leesvoer of een puzzel 
o Kluisje voor waardevolle spullen 
o Voor de rokers: asbaksleutelhanger 
o Afvalzakje 

 
 
 
 
 

Kortingsbon Zoutbloed 
 

Wil jij goed voorbereid de zomer in? Bestel je strandartikelen 
bij Zoutbloed.nl Nu met 15% korting 

Verzending vanaf €25,- gratis. Bij €50+ gratis koeltasje.  
Duurzaam verpakt en CO2-neutraal verzonden. 

 
 

CODE:  STRNDDG21 


