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Seijsener techniek. 
Ga maar genieten!

 

Activeren met  
de APP, telefoon
of website AANUIT.NET

• Actueel overzicht van aanwezige 
gasten

• Volledige ontzorging van 
facturatie en innen van gelden

• Sluitende exploitatie

• Meer tijd voor uw 
gastheerschap

•  Continu overzicht en bijgewerkt 
nachtregister!

Ontdek de 
voordelen

Aanuit.net maakt het uw gasten makkelijk. Geen gedoe meer met muntjesautoma-
ten of opwaardeerkaarten. Men zet de stroom- en watervoorziening op een haven of 
camperplaats zélf aan en uit, zonder hiervoor naar de receptie of beheerder te moe-
ten gaan. Onduidelijke, algemene verrekening zijn verleden tijd. Wel zo eerlijk. Wel zo 
makkelijk.

Noorder IJ- en Zeeweg 11, 
1505 HG Zaandam 
+31 (0)75 6810 610

http://www.seijsener.com
https://www.seijsener.com/aanuit/
https://apps.apple.com/nl/app/aanuit-net/id836594386
https://www.seijsener.com/aanuit/
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Met AanUit.net krijgen havenmeesters het zoveel 
gemakkelijker. Met die techniek en software beheert u 
de hele jachthaven of camperplaats met uw tablet en 
houdt u tijd over. Met AanUit.net worden de liggelden 
en het stroom- en waterverbruik verrekent. Ook kunt u 
alle stroompunten monitoren, meterstanden lezen en 
eventuele fouten onmiddellijk vaststellen. Zo efficiënt! 
U kunt het systeem ook inzetten voor beveiliging, toe-
gangscontrole en om de voorzieningen in de sanitaire 
ruimtes te beheren. 

Wat is AanUit.net precies?
AanUit.net is een nieuwe software oplossing voor 
jachthavens en camperplaatsen. Uw gasten kunnen 
met een app of telefoon zelf toegang krijgen tot uw 
haven of camperterrein en vervolgens hun stroom en 
water activeren en afrekenen. In de stroom- of water-
zuil welke ontwikkeld is door Seijsener, zit een appa-
raat dat communiceert met het computersysteem 
van AanUit. net. De software berekent na afloop het 
verbruik en stuurt uw gast aan het eind van de maand 
een rekening. Voor de gasten zonder app of telefoon 
kunnen wij ook een betaalautomaat installeren op uw 
locatie. Zo kan iedereen terecht buiten uw openings-
tijden.
De kosten van het verbruik worden hierna eenmalig, 
automatisch geïncasseerd. Om gebruik te kunnen ma-
ken 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.netaansluit-
punten bedienen via telefoon, smartphone, tablet of 
computer. Men betaalt dan per creditcard.

Totale ontzorging
Met AanUit.net krijgt u een dienst waarmee de volle-
dige administratieve beheer van uw haven of camper-
plaatsen, uit handen wordt genomen:
• Registratie van de gasten op uw locatie
•  Aan- en uitschakelfaciliteiten via moderne technolo-

gie 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 jachtha-
vens gebruik maken van de AanUit.net-voorzienin-
gen als deze daar aanwezig zijn, zonder zich nog-
maals te moeten aanmelden.

•  Buiten de investering voor de voorzieningen en het 
onderhoud van de voorzieningen kost deze dienst-
verlening 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)wasma-
chines, wasautomaten, haven-/stageld, wifi, etc.

Plan uw online demo

http://www.seijsener.com
https://www.seijsener.com/plan-een-demo/

