
Betalen met de APP! 

AANUIT.NET
Ontdek de voordelen

Aanuit.net maakt het uw gasten makkelijk. Geen gedoe meer met 

muntjesautomaten of opwaardeerkaarten. Men zet de 

stroom- en watervoorziening op jachthaven en camping zèlf aan en 

uit, zonder hiervoor naar het havenkantoor of de campingreceptie 

te moeten gaan. Onduidelijke, algemene verrekening in het 

haven- of campinggeld behoort tot het verleden; uw gasten betalen 

voor wat men wèrkelijk verbruikt. Wel zo eerlijk. Wel zo makkelijk.

   Geen gedoe met kaarten of automaten

   Totale ontzorging

 Gebruikers schakelen de voorzieningen 

 geheel zelfstandig

 Geschikt voor; water, electra, douches, 

 drogers, haven-/stageld, wifi, wassen 

 en nog veel meer!
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We leven in een tijdperk waarin de marges voor 
recreatieve ondernemingen sterk onder druk staan en 
de ‘cost to serve’ daarom steeds belangrijker wordt. 
Tegelijkertijd heeft u als ondernemer te maken met 
gasten die transparantie verlangen ten aanzien van hun 
energieverbruik en daarnaast ‘in control’ willen zijn met 
betrekking tot hun recreatieve nutsvoorzieningen. 

Seijsener Rekreatietechniek en Involtum, hebben 
deze ontwikkelingen onderkend en met AanUit.net 
een zelfbedieningsservice ontwikkeld welke zowel 
tegemoet komt aan uw wensen als ondernemer 
(kostenreductie) als de wensen van uw gast: gemak, 

control en transparantie.

WAT IS AANUIT.NET PRECIES?
AanUit.net is een nieuwe manier om stroom en 
water te activeren en af te rekenen op jachthaven of 
camping. In de stroom- of waterzuil welke ontwikkeld 
is door Seijsener, zit een apparaat dat communiceert 
met het computersysteem van AanUit.net. Uw gast kan 
met zijn telefoon, smartphone, tablet of computer zeer 
eenvoudig contact leggen met dit systeem om aan te 
geven welke AanUit.net stroom- of wateraansluiting 
hij wil gebruiken. Hierna start de levering op de 
betreffende aansluiting. 

De computer berekent na afloop het verbruik en stuurt 
uw gast aan het eind van de maand een rekening. 
De kosten van het verbruik worden hierna eenmalig, 
automatisch geïncasseerd. Om gebruik te kunnen 
maken van deze dienstverlening dient men zich 
éénmalig vooraf te registeren op deze website (dit 
is gratis). Hierna kan men voortaan ieder beschikbaar 
AanUit.net-punt in Nederland zelf, direct bedienen. 

Het is ook mogelijk de AanUit.net-dienst te gebruiken 
zonder registratie vooraf. Men kan dan de AanUit.net- 
aansluitpunten bedienen via telefoon, smartphone, 
tablet of computer. Men betaalt dan per creditcard.

TOTALE ONTZORGING 
Met AanUit.net krijgt u een dienst waarmee de volledige 
zorg voor uw recreatieve nutsvoorzieningen en het gebruik 
daarvan, uit handen wordt genomen:
• Registratie en activatie van gebruikers
• Aan- en uitschakelfaciliteiten via moderne technologie                   

voor elektriciteits- en wateraansluitingen
• Automatische uitlezing en facturatie van het       

gerealiseerde verbruik
• Incasso van de vorderingen en afdracht van de   

geïncasseerde bedragen
• Online selfservice omgeving voor uw gast                    

(‘Mijn AanUit.net’)
• Telefonische klantenservice

U stelt zelf de tarieven vast voor de voorzieningen die 
via AanUit.net worden bestuurd en gefactureerd. De 
opbrengsten van de verkoop van stroom en water via uw 
eigen voorzieningen zijn uiteraard voor uzelf.

WELKE VOORDELEN BIEDT AANUIT.NET 

U NOG MEER?
• U bent vrij in het kiezen van uw energieleverancier
• Gebruikers schakelen de voorzieningen geheel  

zelfstandig, eenvoudig aan en uit met de AanUit.net 
app, via een voice response menu (088-170 7788, 
lokaal tarief)  of via internet; geen zoektocht naar 
kleingeld of beheerder maar direct aanschakelen!

• Naast automatische incasso behoort betaling met 
creditcard ook tot de mogelijkheden. Ook bij deze 
variant is registratie vooraf niet nodig.

• Uw gast kan ook op andere campings en jachthavens 
gebruik maken van de AanUit.net-voorzieningen als 
deze daar aanwezig zijn, zonder zich nogmaals te 
moeten aanmelden.

• Buiten de investering voor de voorzieningen en 
het onderhoud van de voorzieningen kost deze 
dienstverlening u helemaal niets, de gebruiker betaalt 
voor de dienst.

• Mogelijkheden om in ook andere voorzieningen te laten 
schakelen en/of af te laten rekenen via het AanUit.
net systeem; douches,drogers, (af)wasmachines, 
wasautomaten, haven-/stageld, wifi, etc.

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


