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Het blijven bevreemdende tijden.  
Gelukkig lijkt het aantal besmettingen weer te dalen en laten we hopen dat dit zo door blijft gaan. 
Helaas weten we nog niet wanneer de maatregelen weer versoepeld zullen gaan worden en wanneer 
dit voor onze sauna zal zijn. 
Dus nog even geduld en hopelijk zien we u weer snel in Aqua Sauna Plezier. 
 

U kunt ons ondertussen wel steunen door alvast een cadeaubon te kopen om deze te gebruiken 
zodra we weer open zijn. De cadeaubonnen zijn een jaar geldig. 
 
 

CADEAUBONNEN MET GRATIS HORECA-TEGOED 
 

Als u vóór 1 januari a.s. een cadeaubon koopt, zetten wij daar een extra bedrag op van Euro 10,=. 
Dit bedrag is bedoeld voor een consumptie of snack tijdens het sauna-bezoek, maar kan natuurlijk 
ook gebruikt worden als korting op een ontbijt, maaltijd, broodje of hapjesschotel. 
Een extra cadeautje voor u in deze donkere dagen. 
 

Wilt u een cadeaubon bestellen, stuur ons dan een e-mail met: 
- uw naam + volledige adresgegevens 
- uw telefoonnummer 
- het bedrag dat u wilt besteden 
- de datum waarop u de cadeaubon gaat geven 
 

In overleg kijken we dan hoe de cadeaubon zo snel als mogelijk bij u komt. 
Zo nodig kunnen we de cadeaubon per post aan u sturen. Er komt dan Euro 2,= bij voor de 
portokosten. Vanwege de Corona-beperkingen kunnen de bonnen NIET bij ons worden opgehaald. 
 
 

GELDIGHEID VAN ONZE CADEAUBONNEN VERLENGD 
 

Vanwege de verplichte sluitingen hebben wij de geldigheid van de openstaande cadeaubonnen 
verlengd. Dit betekent dat: 
- cadeaubonnen gekocht vóór 18 maart 2020 verlengd worden met 6 maanden 
- cadeaubonnen gekocht ná 1 juli 2020 verlengd worden met (vooralsnog) 2 maanden 
U hoeft hier niets voor te doen. De verlenging hebben wij aangepast in ons systeem en op het 
controlestrookje. 
 
 
Hopelijk tot binnenkort en ….. houd moed en blijf gezond ! 
Het Aqua Sauna Plezier-team 
Marian - Badria - Zajnab - Hans 
 
Aqua Sauna Plezier BVBA 
Melkerijstraat 4 - bus c 
2910  Essen 
 

telnr. (0032) 0476 - 504276 
e-mail info@aquasaunaplezier.be 
website www.aquasaunaplezier.be 
 

BTW-nr. BE 0535.863.731 
 

 
 
 
 
 
 
Wilt u geen e-mails meer ontvangen van Aqua Sauna Plezier, stuurt u dan een e-mail naar info@aquasaunaplezier.be.  
Geef in het onderwerp aan: uitschrijven nieuwsbrief. 
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