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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2017
Nieuwe bewoners
Vanaf 1 oktober hebben wij al een aantal nieuwe gasten mogen verwelkomen. Via de website en via
facebook (@caravanparksiesta) houden wij u hiervan op de hoogte.

Erkenning Toerisme Vlaanderen
Met trots kunnen wij u melden dat ons park sinds december een nieuwe erkenning als logiesbedrijf heeft
ontvangen van Toerisme Vlaanderen.

Vernieuwingen per 1 januari 2018
Uit de enquête die wij in oktober hebben gehouden zijn o.a. de volgende punten naar voren gekomen:
 Beveiliging

 Wifi / internet
 Bezoek gasten

 Pinnen

- Camera’s bij de hoofdingangen, de noodpoort en het containerpark
- Gepersonaliseerde badge, zodat wij weten wie er op het park is
- Noodpoort alleen door middel van de badge te openen
- Slagbomen gaan dicht van 23.00 uur – 6.00 uur voor inkomend verkeer
Iedereen krijgt een eigen inlogcode voor het nieuwe Wifi netwerk. Met deze
code kunnen 3 apparaten verbonden worden met het internet
Wij verwelkomen graag gasten. Bezoekers van onze vaste gasten zijn vanaf
1 januari in de tariefstijging opgenomen. U hoeft dus niet meer apart te
betalen voor bezoek. Registratie is wel verplicht, dus meldt u op de receptie.
Vanaf heden is het mogelijk om op kantoor gebruik te maken van het
pinapparaat
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Inschrijving digitale TV en internet
Wij zijn aan het onderzoeken of wij voor het mooie tarief van € 20 per maand digitale TV en snel internet
kunnen aanbieden. Wij hebben minimaal 50 inschrijvingen nodig om dit te kunnen realiseren. Als u
geïnteresseerd bent, vragen wij u om dit via het antwoordformulier of via info@caravanparksiesta.be te
laten weten.

Mogelijkheid tot aanschaf “nieuwe” caravan via huurkoop
Vanaf heden is het mogelijk om een “nieuwe” caravan aan te schaffen via huurkoop. Hierbij betaald u de
caravan in 60 maanden af. Meer informatie kunt u vinden op onze website.

Verhuur caravans
Wij hebben momenteel 2 caravans beschikbaar die wij verhuren. Handig voor bezoekers die langer willen
blijven, maar niet in uw eigen caravan willen of kunnen overnachten. Vraag naar de voorwaarden op de
receptie.

Calamiteiten en brandveiligheid
In 2018 zal er een calamiteitenplan worden opgesteld en zal er een controle door de brandweer
plaatsvinden. Hier komen wij bij een volgende nieuwsbrief nader op terug.

Openingstijden receptie
Wij willen u er op attenderen dat de openingstijden van de receptie in de winterperiode van 10:00 tot
12:00 uur zijn. Ons vriendelijke verzoek aan u is om met deze tijden rekening te houden voor als u vragen
heeft, jetons wilt kopen of een gasfles nodig heeft. Buiten deze openingstijden zijn wij voor noodgevallen
bereikbaar op telefoonnummer 0032 478231784.

Ja, ik ben geïnteresseerd in digitale TV en internet
Naam

……………………………………………………………………………………………………….

Plaatsnummer op het park ……………………………………………………………………………………………………….

