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Campings met een belevenis, maar zonder de vaat
Het traditionele kamperen neemt af, aldus Arie Stoffelen, universitair docent en onderzoeker
toerisme geografie aan de Universiteit van Groningen. Een standaard camping met een
simpel grasveld sluit niet meer aan bij de wensen van vooral jonge mensen. Ze willen iets
unieks, iets bijzonders. Een goede locatie is niet meer genoeg. Een camping moet een verhaal
hebben dat tot de verbeelding spreekt. Easy Be begrijpt dit als geen ander en daarom leveren
wij inmiddels aan meer dan 100 campings in 13 landen onderscheidend vermogen met ons
unieke en duurzame campingvaatwasserconcept in. Durft u al te volgen?
Easy Be selectie in Alan Rogers Travel Guide
Na zeven jaar ontwikkelen, is de Easy Be afwasservice een
standaard geworden. Kampeerders kunnen nu bij het kiezen
van hun vakantiebestemming in de Alan Rogers Travel Guide
zoeken op campings met de vaatwassers van Easy Be.
Rob Fearn, directeur van Alan Rogers Travel Group, over de
totstandkoming van deze unieke samenwerking:
‘Toen ik Bas Thuis van Easy Be voor het eerst ontmoette, op de
Holiday Parks & Innovation Trade Show in Birmingham, was ik
onder de indruk van zijn enthousiasme en ondernemersgeest.
De voordelen van Easy Be, voor zowel campings als
kampeerders, waren mij direct duidelijk. Voor de campings het
besparen van water en energie terwijl er extra service wordt
geleverd. Voor de gasten het besparen van afwastijd wat
waardevolle vakantietijd oplevert met vrienden en familie.
Na onze ontmoeting, bezocht ik de eerste Easy Be camping
in de UK om het Easy Be team aan het werk te zien tijdens
het leveren van de machines. Ondanks de uitdagende
weersomstandigheden, (april in de Engelse Lake District)
was ik onder de indruk van het snelle en vakkundige
installatieproces. Ik realiseerde mij dat het Easy Be concept
een fantastische aanvulling zou zijn in onze dienstenportfolio
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en ben blij dit te hebben toegevoegd aan de zoekcriteria van
onze website. Hiermee zijn wij de eerste die dit doen. Alan
Rogers biedt tevens een speciaal adverteertarief aan Easy
Be campings en een extra classificatie punt.
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Over Easy Be
Dit jaar kwamen er weer veel nieuwe campings bij die de
Easy be afwasmachines met enthousiasme aanbieden aan
hun gasten. Het klantenbestand verspreidde zich verder over
Europa met campings in Slovenië, Engeland en (Noord) Ierland.
Daarnaast verwelkomde een tweede naturistencamping ons
vaatwasconcept. Tevens nam Easy Be een nieuw technisch
labaratorium in gebruik: EasyBeHQ te Bleiswijk (NL).

Skelwith Fold - UK
Wij zijn zeer verheugd met de installatie van de vaatwassers
op Skelwith Fold dit seizoen. Het is een fantastische innovatie
voor onze klanten en op zijn minst zo populair als dat
handafwassen impopulair is! De kers op de taart is dat de
machines milieuvriendelijk en duurzaam zijn, iets wat steeds
belangrijker wordt voor zowel gasten als ondernemingen.

Belvedere - Slovenië
Easy Be maakt voor onze gasten het leven veel aangenamer!
Door de eerste te zijn in Slovenië, hopen we dat andere
campings ons voorbeeld zullen volgen om zo te helpen om
het milieu te sparen.

Easy Be International Offices
Om de taalspecifieke gebieden in Europa goed te kunnen
bedienen, zijn voor de onderstaande landen lokale Easy Be
kantoren met enthousiaste en vakbekwame Sales & Service
managers bereikbaar:
Kroatië en Slovenië
Danijel Horvatin, croatiaeasybe@easybe.nl, +385 1 5616 036
Spanje en Portugal
Maurice Stil, spain@easybe.nl, +34 626 766 185

Service- en onderhoudsteam Easy Be
Easy Be groeit gestaag. Om alle Easy Be campings in Europa op
tijd van service en onderhoud te voorzien, hebben we het Easy
Be team uitgebreid met Richard Smedeman (foto hiernaast).
Richard zet graag zijn vakbekwaamheid en enthousiasme in
voor de Easy Be campings.

Nieuwe klanten met de Easy Be afwasservice:
1. Camping Mediterraneo, Cavallino-Treporti, Italië
2. Klausdorfer Strand, Klausdorf, Duitsland
(Fehrmann)
3. Skelwith Folds, Ambleside, UK
4. The Jungle NI, Moneymore, UK (Noord Ierland)
5. Belvedere, Izola, Slovenië
6. Vakantiepark Schouwen, Renesse, Nederland
7. Spreewald Naturcamping, Luebbenau, Duitsland
8. Domaine de la Gagere, Luzy, Frankrijk (naturisme)
9. Resort Marina Oolderhuuske, Roermond, Nederland
10. Le Bouleaux, Vilsberg, Frankrijk
11. De Oase, Renesse, Nederland
12. Oetztal, Laengenfeld, Oostenrijk
13. Saegemuehle, Prad, Italië
14. EifelCamp, Blankenheim, Duitsland
15. Vier Jahrenzeiten Biggensee, Olpe, Duitsland
16. Schwarzwaldhorn, Simonswald, Duitsland
17. Camping Norguera, Sant Llorenc de Montgai,
Spanje
18. Camping 3 Estrellas, City camp Barcelona, Spanje
19. Park Foot Holiday Park, Penrith, UK

