Nieuwsbrief - december 2020

NIEUWJAARSWENS
2020 is een jaar dat we allemaal niet snel zullen vergeten. Het C-virus was bijna dagelijks hét item
in het journaal. We konden er niet omheen. Als gevolg daarvan is Aqua Sauna Plezier dit jaar
vanwege alle maatregelen bijna zes maanden verplicht gesloten geweest. En ook nu weten wij
nog niet wanneer we weer open mogen gaan.
Toch blijven we positief: er is een vaccin en binnenkort gaan de dagen weer lengen. Het is even
doorbijten. Samen komen we er weer bovenop.
En bedenk: 3030 wordt zeker een beter jaar !!

LAATSTE KANS: CADEAUBONNEN MET GRATIS HORECA-TEGOED
Zoekt u nog een cadeau voor de feestdagen.
Op onze cadeaubonnen, besteld vóór 1 januari a.s., zetten wij een extra bedrag 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
Standaard hebben onze cadeaubonnen een geldigheid van één jaar.
Echter vanwege de verplichte sluitingen zullen wij deze einddatum verlengen; dit steeds met de
periode van verplichte sluiting die valt in de oorspronkelijke looptijd van uw cadeaubon. Oftewel:
als u nu een cadeaubon koopt, krijgt u later de periode(s) van verplichte sluiting daarbij opgeteld.
U hoeft hier zelf niets voor te doen. De verlenging passen wij aan in ons systeem en op het
controlestrookje.
Vragen? Dan kunt u ons altijd even bellen of mailen.

BELGISCHE FEDERATIE VOOR PRIVÉ-SAUNA'S
Tot nu toe zijn privé-sauna's in België voor alle wetgeving -en dus nu ook voor alle C-maatregeleningedeeld in de categorie waar ook publieke sauna's en zwembaden in vallen.
Echter in een privé-sauna reserveren de bezoekers een bepaald tijdsblok, waarna de units geheel
worden gereinigd. Ook is er geen grote toeloop van mensen tegelijk; zoals wél het geval in een
publieke sauna. Immers: in een privé-sauna baadt u altijd met mensen uit uw eigen bubbel.
Om deze reden heeft de Belgische Federatie voor Privé-sauna's onlangs bij de Minister President
aangedrongen om ook privé-sauna's te laten vallen onder de categorie "contactberoepen". Hier vallen
o.a. de kap-, tatoeage- en schoonheidssalons onder.
Aqua Sauna Plezier is blij met dit verzoek van de Federatie.

VEILIG BADEN IN PRIVÉ-SAUNA'S
Bovengenoemde Federatie heeft mede daarom op haar FB-pagina een video gezet waarin de heer
Ludo Feyen uitlegt dat C. geen kans maakt in privé-sauna's. Labo Derva is een door de Vlaamse
overheid erkend onafhankelijk onderzoeksbureau, dat maandelijks vele zwembaden en sauna's
controleert; waaronder ook Aqua Sauna Plezier.
Het bedrijf heeft een onberispelijke reputatie en de heer Feyen is ook voor de Regering een adviseur
op het gebied van de betreffende wetgeving.

Het is dus beslist de moeite waard deze video te bekijken.
U kunt dit doen via www.facebook.com/saunafed.be/videos/396061678272483.

UNIZO-EINDEJAARSACTIE
Nog tot het einde van het jaar loopt de jaarlijkse UNIZO-actie.
UNIZO is de Belgische vereniging van ondernemers, kleine en middelgrote ondernemingen en
vrije beroepen. Zij heeft daarbij zeker ook oog voor de klanten van al deze ondernemingen.
In geheel Essen ontvangt u bij de aangesloten winkeliers tot het einde van dit jaar een spaarkaart.
Normaliter delen wij zo'n spaarkaart uit als u komt baden. Echter, nu we verplicht gesloten zijn
vanwege de C., krijgt u deze spaarkaart samen met de cadeaubon die u bij ons koopt.
Lever de volle spaarkaart in voor 5 januari a.s. en wie weet wint u één van de vele prijzen.
Ook wij hebben een cadeaumand beschikbaar gesteld.
Meer informatie: www.unizoessen.be/nieuws/16-eindejaarsactie-2020

Wij wensen u een goed en hoopvol 2021 toe.
En ….. tot binnenkort.
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.

