Beste jaargasten van camping Het Groene Eiland,
We zijn inmiddels druk bezig met de voorbereidingen van seizoen 2022 en we hopen er natuurlijk
weer een prachtig jaar van te maken. In 2022 gaan we starten met een verplichte collectieve,
driejaarlijkse veiligheidskeuring van de chalets en stacaravans. Deze veiligheidskeuring is ervoor om
de veiligheid op het park, voor u zelf én andere gasten te verhogen.
Camping Het Groene Eiland werkt hiervoor samen met de onafhankelijke partij Second Home Check,
zij zijn gespecialiseerd in het keuren van stacaravans en chalets. U ontvangt na een keuring een
overzichtelijk en uitgebreid rapport met foto’s en onderbouwing.
Waarin onderscheidt Second Home Check zich?
-

100% onafhankelijk. Second Home Check keurt om te helpen en adviseren. De inspecteurs
geven eerlijk advies over de veiligheid en aanpassingen van verblijfsobjecten.
Deskundige rapportage mét overzichtsfoto’s.
Een keuring wordt altijd uitgevoerd door een gecertificeerde inspecteur met hoogwaardige
meetapparatuur. Na goedkeur ontvangt u een gecertificeerd keurmerk.

Wat kunt u in de bijlage vinden?
-

Een checklist: loop deze checklist door en bereidt u op de keuring voor, zo komt u niet voor
onverwachte verrassingen te staan en voorkomt u onnodige afkeur.
Een voorbeeldrapportage: alle rapportages zullen dezelfde opmaak hebben, inclusief foto’s,
een beoordeling en onderbouwing. Deze rapportages worden digitaal verstuurd na betaling.
Niet ieder vakantiehuis is hetzelfde. Wij keuren alle inspectiepunten die op uw vakantiehuis
van toepassing zijn.

De veiligheidskeuringen zijn verplicht en een onderdeel van de jaarplaats overeenkomst. De
keuringen dienen ingepland te worden vóór 1 juli 2022. De kosten voor de collectieve
veiligheidskeuring bedragen €72,50 exclusief btw. Voor het aanmelden van de keuring verwijzen we
u naar het aanmeldformulier bij Second Home Check. Zij zullen contact met u opnemen voor het
inplannen van de keuring. Aanmelden gaat via de volgende link:
https://www.secondhomecheck.nl/direct-keuring-aanvragen/
Via deze veiligheidskeuring zorgen we er voor dat iedereen op een veilige manier kan recreëren. Met
vragen kunt u terecht bij Second Home Check via 0315-745705. Op naar een mooi seizoen!
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