Beste gast,
Nieuwe beheerders, nieuwe ideeën, nieuwe plannen en nieuwe acties!
Het team Nieuw Formerum is dit jaar van beheerdersechtpaar gewisseld; Melchior en Anette hebben
de plaats ingenomen van Kees en Adriënne. En daarbij hebben zij nieuwe ideeën en plannen.
Via deze eindejaars-mailing willen wij u van enkele nieuwtjes op de hoogte brengen!
Allereerst krijgen alle plekken een stroomaansluiting in 2018
Hoewel het op onze website nog niet is aangepast, gaan we de stroomloze plekken van een 10
Ampère aansluiting voorzien. Het betreft dan de velden L t/m W. Dus u hoeft niet meer naar kantoor
voor een kluisje met stopcontact, of om uw elektrische fiets op te laden. U bent niet verplicht om
stroom af te nemen. Als u ook geen koelelementen meer bij het kantoor wilt halen, denkt u er dan
aan om daarvoor zelf een oplossing te regelen.
WiFi is gratis in 2018
Deze winterperiode gebruiken we om al ons internet en WiFi bij Ziggo onder te brengen; zij kunnen
veruit de meeste MB’s leveren voor ons netwerk. Hoewel gratis, zal het niet onbeperkt zijn. Voor elk
netwerk geldt, dat de snelheid afneemt als er steeds meer gebruikers tegelijk actief zijn. Wij denken
met één gratis code per plaats voldoende snelheid te kunnen garanderen.
Enquête
Wij willen graag weten wat onze gasten willen, waar wij verbeteringen kunnen aanbrengen en ook
waar géén behoefte aan is. Daarvoor willen wij u binnenkort een enquête per mail toesturen met het
verzoek deze in te vullen; het vergt hooguit 5 minuten van uw tijd.
Reserveren 2018
Alle reserverings-aanvragen blijven liggen tot 2 januari 2018; daarna gaan wij de velden indelen
d.m.v. loting. Heeft u al een aanvraag naar ons toe gezonden en bericht van ons ontvangen, dan
hoeft u dat niet nog een keer te doen.
Kiest u voor plaatsgarantie en wordt u bij de loting op (één van) uw voorkeursplek(ken) ingedeeld,
dan voegen wij de plaatsgarantie meteen toe. U kunt plaatsgarantie ook nog na het ontvangen van
de bevestiging aan ons doorgeven. U weet dan in alle gevallen, dat wij u niet meer zullen
verplaatsen. De kosten voor plaatsgarantie bedragen € 10,- per reservering.
Klik hier om te reserveren: www.nieuwformerum.nl/reserveren
Wij hopen u volgend seizoen weer te mogen ontmoeten op Nieuw Formerum. Graag tot ziens.
Met vriendelijke groeten,
Team Nieuw Formerum

