
Toegangskaart èn betaalmiddel

SEP-CARD
Ontdek de voordelen

Steeds meer recreatiebedrijven ontdekken de voordelen van een 

servicekaart die bij alle voorzieningen gebruikt kan worden.

Een SEP-card met eigen logo onderstreept de relatie van de gast 

met het recreatiepark. Maar de grootste voordelen van de SEP-card 

liggen aan de beheerskant. Wat uw doelstelling ook is, bijvoorbeelde 

eenvoudiger toegangscontrole, of minder energiegebruik in de 

sanitairruimtes: de SEP-card is hét middel om die te realiseren.

   Maximaal gebruiksgemak

   De SEP-card bevat geen kwetsbare    

 magneetstrip of contacten en is  

 eenvoudig op te bergen in de portefeuille

 Eigen opdruk mogelijk

 Geen contant geld meer
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VRAGEN OF MEER SPECIFICATIES OVER ONZE SERVICEZUILEN?
NEEM VRIJBLIJVEND CONTACT OP MET ÉÉN VAN ONZE ADVISEURS

CONTACT LOZEKAART
De SEP-card is ideaal voor gebruik rond
natte ruimten, speelvelden en zwembaden. De
kaart hoeft alleen maar voor een lezer gehouden 
te worden om deze te activeren. Contactstrips en 
dergelijke ontbreken, dus slijtage is niet aan de 
orde.

GEEN CONTANT GELDMEER
Muntautomaten zijn diefstalgevoelig. Beheerders
die een systeem met SEP-cards op hun 
camping of bungalowpark hebben laten 
installeren rapporteren vermindering van overlast, 
vandalisme en diefstal.

UIT EEN AUTOMAAT
Uitgifte van de SEP-card kan via de balie van
uw receptie. Het is ook mogelijk een automaat
te plaatsen die de uitgifte verzorgt. Gasten
kunnen met hun PIN-pas ook een saldo op de
kaart laten bijschrijven. De automaat kan indien 
gewenst gebruikte kaarten weer innemen en het 
saldo teruggeven.

SEP MET ALL - IN TARIEF
Wanneer u uw gasten een all-in tarief aanbiedt,
kunt u de SEP-card zo uitgeven dat er een vast 
aantal minuten per dag gedoucht kan worden. 
Willen uw gasten langer douchen, dan kunnen zij 
met de SEP-card er ter plekke minuten bijnemen.
Alles wat de gast hoeft te doen is zijn kaart voor 
een lezer te houden en een knop in te drukken. 
Vervolgens wordt de bijbehorende tijd op zijn of 
haar SEP-card afgewaardeerd en kan de gast 
over het water of de elektra beschikken.

TOEGANGSKAART
Voor vaste staanplaatshouders is de SEP-card
een uitstekende vervanger van de 
toegangssleutel. Maar ook voor gebruik door 
toerkampeerders is het een ideale kaart. De 
kaart wordt voor hen zo geprogrammeerd dat de 
drager van de kaart alleen tijdens de afgesproken 
verblijfsperiode toegang heeft tot voorzieningen 
als bijvoorbeeld het sanitairgebouw.


