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Zomerdroogte laat waterverbruik aanzienlijk stijgen

Nu de herfst is begonnen, kijken we terug op een mooi seizoen met prachtig kampeerweer.
Nederland kende een record aantal zomerse dagen. Dat had ook een keerzijde; door de lange
periode van droogte, werd code rood afgegeven en adviseerde het waterschap mensen vooral
te letten op het waterverbruik. De boeren mochten niet meer sproeien maar op de camping
vloeide het drinkwater rijkelijk. Op een warme dag gebruiken gasten volgens onderzoek per
persoon zo’n 40 liter extra water. Laat dit nu precies de dagelijkse besparing zijn per campingplaats bij gebruik van de Easy Be afwasserice. Volgt u ons al?

Easy Be op 70 campings in 10 landen
Gasten van toonaangevende campings in inmiddels 10 Europese landen maakten dit seizoen enthousiast gebruik van
de Easy Be afwasmachines. Zij zorgden voor ruim 400.000
afwasjes met een besparing van 16 miljoen liter water. Het
tiende land waar Easy Be actief is, is Italië.

Weermannen ‘volgen’ Easy Be
Diverse campings brachten Easy Be dit seizoen weer in de
media. Met name de weermannen bleken enthousiast over de
vaatwasservice en de waterbesparingen. Zo ging Nederlands
bekendste weerman Piet Paulusma (SBS6) met de machines
op de foto. Spaans weericoon Francesc Mauri vond Easy Be zo
‘cool’ dat hij er een radioitem aan wijdde.

EasyBeApp voor klanten en kampeerders
Easy Be lanceert binnenkort een innovatieve app. Hiermee
krijgen klanten nog meer grip op de performance van de
vaatwassers. Ook kampeerders kunnen de app gebruiken om
campings te zoeken met de Easy Be afwasservice en om hun
favoriete Easy Be selfie te uploaden.

Over Easy Be: Nou Camping, Spanje:
’Duurzaam gemak in de Catalaanse Pyreneeën’.
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In een bevoorrechte omgeving van de Catalaanse Pyreneeën
bevindt zich Nou Camping. Hier kunnen de kampeerders op
een volledig duurzame manier hun afwas doen, met dank
aan de afwasmachines van Easy Be. Nou camping is zich zeer
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bewust van het milieu en van duurzame energie. De camping
beschikt over een biomassainstallatie voor warm water. Dit is
nu aangevuld met de Easy Be afwasservice die ook volledig
duurzaam is gezien de grote hoeveelheid waterbesparing per
wasbeurt.
‘Zeer tevreden met deze nieuwe service dit seizoen op Nou
Camping’, vertelt vaste gast Francesc Mauri, altijd beschikbaar om mee te werken aan een beter milieu. Na de traditionele weekendbarbeque kan hij nu uitrusten in plaats van
met de hand te moeten afwassen. Daarbij helpt hij met waterbesparing. ‘Goede keuze van Nou Camping om in te zetten op
duurzaam vakantie vieren!’

Camping Zonneweelde, ANWB Top Camping
Maaike Basting: een schot in de roos
Vanaf april 2018 konden onze gasten kennis maken met de
Easy Be vaatwasser. Deze is met veel positiviteit ontvangen,
waardoor er op drukke momenten er zelfs een file voor de vaatwasser stond. Een schot in de roos blijkt maar weer; heerlijk
vakantie vieren met het hele gezin en alle tijd benutten om
leuke dingen te doen. Liever een potje badminton dan de afwas doen toch?!
Mede door de Easy Be vaatwasser zijn wij genomineerd voor
de MVO prijs Zeeuws Vlaanderen, de gasten bewust om laten
gaan met water en energie, vinden wij op Zonneweelde erg belangrijk. Een stem uitbrengen kan via de volgende link: https://
www.mvoprijs.nl/showpage.aspx?steID=42&catID=1286

Ardoer Camping Westhove, ANWB Top
Camping en ADAC Superplatz
Jacco Leijdekkers: positief verrassen
Onze gasten elke keer weer positief verrassen! Dat is één van
onze speerpunten. Met het gratis aanbieden van 7 Easy Be
vaatwassers op ons park is dat ook dit jaar weer ruimschoots
gelukt. Het succes blijkt wel uit het feit dat wij dit seizoen al
meer dan 20.000 vaatwasjes hebben mogen verzorgen. De enthousiaste reacties die wij ontvangen aan onze balie en lezen
in de digitale gastenenquete van Ardoer bevestigen dit beeld.
Maar dat het niet alleen leuk is voor onze gast maar ook voor
ons blijkt wel uit de water- en energiebesparing die het ons inmiddels heeft opgeleverd.

Nieuwe klanten met de Easy Be afwasservice
1. Camping Tahiti, Comacchio, ITALIA
2. Camping Juritz, Feistritz, AUSTRIA
3. Euro Camping Wilder Kaiser, Koessen, AUSTRIA
4. Camping Zonneweelde, Nieuwvliet, NETHERLANDS
5. Cerdanya ECO resort, Prullans, SPAIN
6. Camping Pont DÁrdaix, Pont de Bar, SPAIN
7. Camping Westhove, Aagtekerke, NETHERLANDS
8. Waddenhaven Texel (marina), Oudeschild, NETHERLANDS
9. Marina Muiderzand, Almere, NETHERLANDS
10. Camping Polleur, Theux, BELGIUM
11. Camping ‘t Veluwshof, Hoenderloo, NETHERLANDS
12. Camping Duinzicht, Koudekerke, NETHERLANDS
13. Camping de Boshoek, Voorthuizen, NETHERLANDS
14. Camping Neuhaus am Ostsee, Dierhagen, GERMANY
15. Camping Bensersiel, Esens, GERMANY
16. See-Camping Guenztal, Breitenthal, Germany
17. Nou Camping, La Guingueta dÁneu, Spain
Zie www.easybe.nl voor ons complete klantenbestand

