Hoe beoordeelt u
Uitrusting
Informatie
Netheid/hygiëne

De ‚Stellplatz Bad Aachen‘
is een bedrijf van de
der Kur-und Badegesellschaft mbH
Kurverwaltung Bad Aachen
Passstraße 79
52070 Bad Aachen

Recreatieve waarde van de stad

Welke activiteiten heeft u ondernomen?
(bijv. rondwandeling door de stad, rondleiding dom, bezoek
thermen)

BIENVENUE
Welke wensen voor verbeteringen heeft u resp. wat zou volgens
u nog beter kunnen?

Als gecertificeerd Q-Betrieb, kwaliteitsbedrijf, voelen wij een bijzondere
verplichting als het gaat om servicekwaliteit.

Gegevens voor eventuele vragen (vrijwillig):
Naam:

Mocht u vragen hebben dan kunt u altijd terecht bij onze servicemedewerkers in het ‚Haus des Gastes‘ - zij helpen u met raad en
daad verder.

Adres:
Haus des Gastes
Burtscheider Markt 18 - 20
52066 Aachen-Burtscheid
E-mail:

Deze strook kunt u ons persoonlijk overhandigen of bij vertrek
in de brievenbus doen.

Telefoon: + 49 (0)241 - 99 00 09 91
Openingstijden:
Ma - vr 10.00 - 18.00 uur
Za
10.30 - 14.00 uur

WELCOME HERZLICH
WILLKOMMEN
BENVENUTO

HARTELIJK

WELKOM

We wensen u een prettig verblijf en ontspannen
uurtjes op onze camper- en caravanplaats.

Informatie omtrent
uw verblijf
Broodjesservice op de standplaats
Dagelijks tussen 8.15 en 8.45 uur.
Tourist-Info ‚Aachen auf einen Blick‘,
informatie over de wijk Burtscheid en
verdere informatie vindt u op de gevels van
onze houten hutten.
Honden zijn op de standplaats aan de
lijn toegestaan. U kunt ze in het aangrenzende Gillesbachtal uitlaten - vergeet de
hondenpoepzakjes niet.
Douchen: 1-euro-munten voor 5 minuten
warm water.
Op ons informatiebord hangen behalve de algemene voorwaarden en
het gebruiksreglement ook belangrijke
telefoonnummers, een overzicht van
campingtoebehoren en een dienstregeling
voor de bus.
Vuilniszakken a.u.b. niet ongesorteerd
weggooien! Containers voor plastic, glas,
papier en restafval vindt u links van de
uitrit.
Leegpunt (St.San) voor afvalwater en
tanks van chemische toiletten bij de uitrit.
Barbecueën: we raden u onze BBQ-corner
aan. Gelieve de barbecue en het huisje
schoon te houden voor de volgende
bezoeker. Hartelijk bedankt.

Ontdek en beleef de
mooie kanten van de stad
Aken
Of u nou naar de bushalte (0,4 km),
naar het lokale voetgangersgebied
(0,8)km of naar de binnenstad van Aken
(2,3 km) wilt - u moet altijd eerst rechtsaf
omlaag via de ’Branderhofer Weg‘.

We willen voor u beter
worden!

Er rijden zeer regelmatig bussen - de binnenstad bereikt u binnen circa 10 minuten
met de lijnen 11, 21, 31, 36, 46, 51 en SB 63.

Neemt u even de tijd - uw antwoorden helpen ons om de plaats
aan uw wensen aan te passen. Bij voorbaat dank.

Met het ‘Wellness-Ticket’ kunt u heel
ontspannen met de bus 51
· naar de Carolus Thermen rijden,
(geopend van 9.00 tot 23.00 uur)
· 2,5 uur een bad nemen in de thermen
en (za, zo, feestdagen bijbetaling)
· volledig ontspannen weer terug.
Het ticket is direct bij de chauffeur
verkrijgbaar.

Was u voor de eerste keer op onze camper- en caravanplaats?

Mocht de toezichthouder van onze camper- en caravanplaats u voor uw vertrek
niet (meer) aangetroffen hebben, gelieve
dan het verschuldigde bedrag met een
door ons voorbereide envelop te betalen.
Hartelijk bedankt.

Het kwaliteitskeurmerk staat voor een
hoge kwaliteitsbelofte, die aan de hand van
een gedetailleerde catalogus met criteria
uitgereikt en jaarlijks gecontroleerd wordt.
Meer informatie op: www.top-platz.de
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nee

Hoe hebt u ons weten te vinden?
ADAC-campinggids
promobil-campingatlas
TopPlatz-folder

Tips van andere campereigenaar
Tip van een vakantieganger
Andere mogelijkheid:

Is uw verblijf in Aken:
korte vakantie of stedenreis (tot 2 overnachtingen)
overnachtingsstop op weg naar een vakantiebestemming of
op de terugreis
tussenstop van een tocht of rondreis
andere reden:

