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Wie doet de vaat?

Onderzoek toont aan dat zelf koken zeer populair is onder kampeerders (88,6%) *. Dat betekent dus ook veel afwas.
Hetzelfde onderzoek toont aan dat in verhouding de meeste mannen de vaat doen op de camping. Vraagt u hen
eens wat zij hiervan vinden. Vinden zij het leuk? Of zien zij het vooral als een gezellig sociaal moment? Voor wie op
het eerste ontkennend antwoord maar op het tweede bevestigend, is de Easy Be afwasservice het antwoord. Want
afwassen op de camping kan een gezelilg sociaal moment zijn zonder het gedoe met afwasteiltjes, theedoeken en
etensresten van medekampeerders. Met de Easy Be campingvaatwassers is afwassen een duurzaam gezellige
bezigheid. De vaat schoon en droog in 5 minuten . Klaar terwijl de vakantieganger wacht. Bron: Roan campings

Easy Be verdubbelt klantenbestand
Dit jaar heeft Easy Be het klantenbestand opnieuw verdubbeld. In heel Europa levert Easy Be inmiddels de investeringsvrije, complete en besparende afwasservice. Met Spanje
is het achtste Europese land aangehaakt waar gasten gratis
gebruik kunnen maken van de unieke campingvaatwassers.
Een groot aantal ANWB/ADAC Best Campings*** is inmiddels
klant alsmede de Leading Campings groep. Daarnaast stijgt
de deelname van Ardoer campings sterk.

Nieuwe klanten in 2016
1. La Ballena Alegre, Spanje***
2. Freizeitcenter Oberrhein, Duitsland***
3. Julianahoeve, Holland***
4. De Wijde Blick, Holland***
5. Ackersate, Holland***
6. Ons Buiten, Holland***
7. De Schatberg, Holland***
8. Roompot Hunzedal, Holland***
9. Lauwersoog, Holland***
10. Campofelice, Zwitserland***
11. ’t Noordersandt, Holland
12.Torentjeshoek, Holland
13. Nordsee-Camp, Duitsland
14. Aaregg, Zwitserland
15. De Vliedberg, Holland
16. Am Pilsensee, Duitsland
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17. La Roche D’Ully, Frankrijk
18. De Moesberg, Holland
19. Moulin des Jarasses, Frankrijk
20. Costa Kabrita, Holland
21. De Bouwte, Holland
22. Le Moulin du Diable, Belgie
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Ook zij kozen voor onze service
23. Birkelund Camping, Noorwegen
24. Jachthaven Naarden
25. Leading Camping Havelberge, Duitsland***
26 An den Friedensbrücke, Duitsland
27. Simmerschmelz, Luxemburg
28. Camping Du Deffay, Frankrijk
29. Leading Camping de Zeeuwse Kust, Nederland***
30. Chateau de Boisson, Frankrijk
31. Vakantiepark Gooderheide, België
32. Leading Camping Parc Nature L’Ardéchois, Frankrijk***
33. Weidumerhout, Nederland
34. Camping Diever, Nederland
35. De Hondsrug, Nederland
36. De Heksenlaak, Nederland
37. Camping Boszicht, Nederland
38. De Krabbeplaat, Nederland
39. Um Gritt, Luxemburg
40. Am Hohen Hagen, Duitsland***
41. Camping de la Sarvaz, Zwitserland
42. Bois de Redon, Frankrijk
43. Leading Camping Alfsee, Duitsland***

Muntjes of paslezer?
Standaard leveren wij onze afwasservice met een
muntjessysteem. Uiteraard is het eveneens mogelijk om de
campingvaatwassers uit te rusten met uw eigen paslezer
Wij hebben reeds diverse installaties verzorgd van verschillende leveranciers.
Voor Freizeit center Oberheim installeerden wij onlangs de
Compusoft paslezer
Freizeitcenter Oberhein, Rheinmuenster, Duitsland. Andre
Junkereit, Directeur:
Wij zijn verheugd dat wij onze klanten nu de Easy Be afwasservice 2.0 kunnen aanbieden’

La Ballena Alegre, Sant Pere Pascador, Spanje: Alex Trias,
Directeur:
De perfecte mix van service en milieuvriedenlijkheid. De
camping en de gasten zijn zeer tevreden en blij met een
geweldige service met het extra voordeel van significante
waterbespaing: een win-win oplossing. Een paar jaar geleden
hebben we vaatwassers in al onze bungalows geplaatst,
samen met Easy Be hebben we deze geweldige service ook
naar de kampeerplekken kunnen brengen. Wij streven altijd
naar het verbeteren van de vakantie van onze gasten.

Meer weten?
Download onze folder of bekijk ons informatiefilmpje op www.easybe.eu.!
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Verwelkom uw
gasten met de
nieuwste technologie
van CompuSoft

Een op maat gemaakte zakelijke IT
oplossing van CompuSoft is de idelae
keuze voor bedrijven die efficiëntere
werkprocessen en gelukkig klanten
willen hebben.
Leer meer over onze producten op
www.compusoft.eu en stel zeif uw IT
oplossing samen, gebaseerd op uw
wensen en behoeftes.

Reservering en management
system

Makkelijk vraaggestuurd betalen

Het Compusoft reservering en
management system vormt de basis
voor uw receptie: reservering,
management, marketing, boekhouding, etc: alles in één compact systeem
waarin ons uitgebreide product
portefolio geïntegreerd kan worden.

Super snel en gemakkelijk betalen bij
faciliteiten met vouchers,
lidmaatschapkaarten, online
betalingen, pin of cash. Ons
vraaggestuurd betaalssyteem biedt
volledige flexibiliteit, minimale wachttijden en betalingen zonder geld die
klanttevredenheid verhogen.

Toegangscontrole

Online reserveren

Het intelligente toegangscontrole
systeem van Compusoft voor slagbomen, deuren, kaarten, parkeren,
sanitaire faciliteiten, huizen etc. is het
meest flexibele en unieke toegangscontrole systeem dat beschikbaar is.
Compusoft toegangscontrole biedt
ook betaalmogelijkheden.

De volledig automatische online
reservering: uw gasten zoeken,
boeken en betalen via het internet
en ontvangen direct bevestiging. Zo
snel en efficiënt als het maar kan.
Compusoft online reservering is 100%
live te integreren met alle bekende
reserveringsportals.

Automatische nummberplaat
herkenning

Self-service station

Het systeem detecteert automatisch
de nummerplaten van de voertuigen
van uw gasten en opent automatisch
de poort. Een uitermate elegante
service voor een snelle toegang.

Waarom kiest u voor ons?

Het self-service station voor uw
indoor en outdoor locaties: hiermee
kunnen uw gasten inchecken, krediet
laden voor hun lidmaatschapkaarten,
kaartjes kopen en trainingen, activiteiten of faciliteiten boeken. Verwelkom
uw gasten op een professionele manier.
Wij hebben
oplossingen voor
vakantieparken,
huurhuizen, jachthavens,
sportaccomodaties,
attractieparken en andere
toeristische en service
bedrijven.

Op maat naar uw wensen

Alles in 1 systeem

Ervaring

Een op maat gemaakte oplossing
houdt rekening met uw unieke
ideeën en behoeftes. CompuSoft
weet dat bedrijven en mensen
verschillen en wij ontwerpen IT
oplossingen die nieuwe mogelijkheden voor u openen.

Onze uitgebreide product portofolio
integreert management, reserveringen, toegangscontrole, vraaggestuurd betalen en nog veel meer in één
compact systeem. Zelfs complexe
zakelijke combinaties worden door
CompuSoft verwerkt in 1 Compusoft
oplossing.

Wij ontwikkelen zakelijke
oplossingen voor heel Europa.
Als Deens software bedrijf met
30 jaar ervaring in maatwerk IT
oplossingen hebben wij de perfecte vaardigheden om kleine en
grote taken aan te kunnen.
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