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Duurzaam gemak op vakantie
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Het nieuwe jaar staat voor de deur. Een jaar waarin u uw gasten, volledig investeringsvrij, kunt
verrassen met de vernieuwende afwasservice van Easy Be. Bent u op zoek naar onderscheidend
vermogen? Wilt u vanaf komend seizoen, kostenloos, op jaarbasis duizenden euro’s besparen op
energie- en waterverbruik? Wilt u graag duurzaam ondernemen? Maak dan in 2013 kennis met
de full service van Easy Be. Bekijk onze hier onze folder of ga naar www.easybe.nl.
In deze nieuwsbrief leest u welke campings u voorgingen. Easy Be wenst u een uniek en
onderscheidend 2013 toe!

Deze campings kozen voor Easy Be

Sinds september 2012 hebben de volgende campings
gekozen voor duurzaam gemak op vakantie. Zij bieden
hun gasten per 2013 de Easy Be afwasservice.
Camping De Krabbeplaat - Briele
‘Wij willen aan de wensen van onze gasten tegemoet
komen. Als we daarbij nog energie kunnen besparen,
snijdt het mes aan twee kanten.’
Camping Weidumerhout - Weidum
‘Kortgeleden hebben we besloten over te gaan tot een
comfortverhogende en duurzamere oplossing voor de
afwas op ons kampeerterrein. Easybe gaat bij ons twee
vaatwassers plaatsen met uitstekende milieuprestaties.’

UtrechtInc Award 2013

Op 31 januari is de UtrechtInc
Award 2013. Deze is bedoeld voor
startende ondernemers die
innovatief zijn en een winnend
business idee hebben. De Utrechtinc Award 2013 wordt
georganiseerd in samenwerking met New Venture en
geldt als regionale voorronde van de New Venture
businessplan competitie van de ANWB. Easy Be is
uitgenodigd om mee te dingen naar deze Award.

Veelgestelde vragen

Easy Be in Greenkey Etalage

Zijn de afwasmachines van Easy Be vergelijkbaar met
andere professionele vaatwasmachines?
Nee; de machines van Easy Be zijn uniek en speciaal
ontwikkeld voor gebruik op campings.
Werkt de machine alleen met muntinvoer?
Nee; de machines ondersteunen alle gangbare campingbetaalsystemen, waaronder SepCard en SepKey.
Zijn er bouwkundige aanpassingen nodig voor de Easy
Be machines?
Niet, tot zeer beperkt; de machines vereisen aansluiting
voor aan- en afvoer van water en een stopcontact.
Welke varianten van de afwasservice biedt Easy Be?
Afwasservice standaard: 1 machine per 35 kampeerplekken met een vaste afwaskorf in de machine.
Afwasservice plus: 1 machine per 50 plekken, met een
persoonlijke afwaskorf per kampeerplaats. Beide zijn
inclusief service en onderhoud, 24 uurs storingsdienst,
ecologisch zeep- en glansmiddel, munten en marketing.
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Camping de Heksenlaak - Barchem
‘Wij kiezen voor de Easy Be afwasservice vanwege de
besparingen, omdat het investeringsvrij is en omdat het
een unieke service biedt aan onze gasten.’

Sinds november is Easy Be opgenomen in de etalage
van Green Key. De Green Key Etalage is een initiatief
van de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit
(KMVK). De Etalage helpt de Green Key ondernemer in
zijn zoektocht naar leveranciers van duurzame producten en diensten. Zie ook www.greenkey.nl/etalage

