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Handig voor u als campinghouder:

Bescherm uw concept
 - door het gebruik van een QR code 

hebben enkel uw gasten toegang (via het 
beheersysteem kunt u unieke QR-codes 
downloaden)

 - gasten moeten na 30 dagen automati sch 
opnieuw inloggen in de app

 - u kunt gasten desgewenst toegang ont-
zeggen via het beheersysteem

Eigenti jds design
 - met mogelijkheden voor eigen fotogra-

fi e.

Automati sche meertaligheid
 - schrijf teksten in uw eigen taal en kies 

naar welke talen dit vertaald moet wor-
den

 - verlaag de drempel voor gasten uit lan-
den waarvan u de taal niet spreekt

Deel nieuwsberichten
 - bijvoorbeeld als er iets leuks te melden 

is, u ergens extra aandacht op wilt vesti -
gen of prakti sche zaken (‘de wifi  doet het 
niet, de monteur is eind van de ochtend 
klaar’)

 - verstuur een push bericht naar uw gas-
ten om extra nadruk op het nieuwsbe-
richt te leggen

Broodjes bestellen
 - gasten kunnen eenvoudig via de app 

broodjes bestellen, waardoor u een 
handig overzicht heeft  van alle bestel-
lingen per dag. U kunt op ieder moment 
totaaloverzicht van de bestelde broodjes 
uitdraaien om ofwel zelf af te bakken 
of te bestellen bij de bakker. Gasten 
betalen pas bij het afh alen. Let op: deze 
functi onaliteit is nog in ontwikkeling. 

Professionele teksten voor camping-
faciliteiten
 - deel informati e over uw faciliteiten en 

voorkom hiermee de meest gestelde 
vragen aan de recepti e

 - in meerdere talen en op basis van de 
meest voorkomende campingfaciliteiten 
en hun eigenschappen

 - de teksten kunnen gebruikt worden als 
inspirati e of direct in gebruik genomen 
worden

 - scheelt papierverspilling en kosten voor 
drukwerk

Inspirati e voor leuke uitjes in de buurt
 - geheel automati sch gevuld in meerdere 

talen
 - gecategoriseerd in Erop uit, Eten&drin-

ken, Winkelen
 - uitgebreide info: foto, omschrijving, 

afstand tot de camping, tags, reviews, 
openingsti jden, link naar de website en 
een routebeschrijving

 - u heeft  controle over wat u toont: u kunt 
gemakkelijk zelf verwijderen wat u niet 
wilt tonen aan uw gasten

 - voorbeelden:
 - musea die perfect passen bij uw 

gasten
 - welke lokale horeca raadt u aan?
 - waar is de supermarkt?
 - waar is de pinautomaat?

Acti viteiten- en evenementenkalender
 - voer eenvoudig eenmalige of terugke-

rende acti viteiten en evenementen in
 - moment van herinnering zelf te bepalen 

(van toepassing op de persoonlijke acti -
viteitenkalender)

Direct contact met de gasten
 - communiceer direct met uw gasten via 

een berichtenservice
 - gasten ontvangen push berichten

www.campingcomfort.app
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Platt egrond van de camping
 - met mogelijkheid tot uitvergroten

Info over WiFi
 - het juiste netwerk
 - het wachtwoord (eenvoudig te kopiëren)
 - eventuele kosten, limiet, bijzonderheden

Meertaligheid
 - de app wordt in eerste instanti e weer-

gegeven in de taal van de telefoon, maar 
dit is te wijzigen in de app

Broodjes bestellen
 - eenvoudig via de app broodjes bestellen 

(de gast betaalt pas bij het afh alen). Let 
op: deze functi onaliteit is nog in ontwik-
keling. 

Campingfaciliteiten
 - uw gast hoeft  niet meer naar de recepti e 

voor informati e, alles is direct voorhan-
den via de mobiele telefoon

Inspirati e voor leuke uitjes in de buurt
 - gecategoriseerd in Erop uit, Eten&drin-

ken, Winkelen
 - uitgebreide info: foto, omschrijving, 

afstand tot de camping, tags, reviews, 
openingsti jden, link naar de website en 
een routebeschrijving

Op de hoogte van acti viteiten en
evenementen
 - helder weekoverzicht, helpt bij plannen 

van de vakanti e
 - elke acti viteit is voorzien van een foto, 

omschrijving, datum, ti jd, locati e, ge-
schikte leeft ijd en eventuele kosten

 - onderscheid tussen acti viteiten “Op de 
camping” en “In de buurt”

Persoonlijke acti viteitenkalender
 - acti viteiten en evenementen zijn “lika-

ble” en verschijnen in een persoonlijke 
acti viteitenkalender

 - overzichtelijk weergegeven op de home-
pagina van de app

 - indien gewenst kan uw gast herinne-
ringen instellen in de vorm van push 
berichten 

Direct contact met de recepti e
 - heeft  uw gast een vraag? Of is uw hulp 

nodig? Via de berichtenservice kan 
gemakkelijk een gesprek met u (of de 
recepti e) worden opgestart.

Handig voor uw gasten:

www.campingcomfort.app

Meld u aan op www.campingcomfort.app
Uw app is direct klaar voor gebruik!


