
 

Nieuwsbrief December 2020 

Beste gasten,    

 
Na een prachtige lange zomer in een onrustige coronatijd, gaan we nu toch echt 

richting de winter. Voor de gasten die dit leuk vinden, hopen we op wat sneeuw. 

 

We gaan nu op een snel tempo richting het nieuwe jaar en als het mee mag zitten 

duurt het niet te lang meer voordat we in het oude normaal zitten. De horeca 

door het hele land weer open voor een hapje en een drankje. Dan kan de horeca 

op het park ook weer leuke dingen voor u organiseren. 

 

De jaarlijkse verhoging op uw jaarplaats of koopkavel is aankomend jaar 1,1%. 

Deze verhoging is aan de hand van de consumentenprijsindex. 

 

Zoals jullie wellicht wel gezien hebben, gaat het dit jaar erg goed met de 

verkoop van chalets. Er staan al een behoorlijk aantal nieuwe chalets en 

uiteraard hopen we dat dit zo door blijft gaan. 

 

Ook bij ons op het park mag er dit jaar geen vuurwerk afgestoken worden, ook 

niet voor bij de parkeerplaats. Laten we met ons allen deze regel respecteren. 

 

Wij willen alle gasten die hun chalet verhuren erop wijzen dat de regels gaan 

veranderen wat betreft het lange verhuren. In het vervolg mag er nog maar voor 

3 maanden achtereen aan gasten verhuurd worden. Dit gaat in op het moment dat 

u een andere huurder voor uw chalet heeft. 

 

In het nieuwe jaar gaan wij werken met Top Recreatie, dit bedrijf gaat alle 

animatie met de kinderen verzorgen. Dit gaan ze doen in alle vakanties. 

 

                          Z.O.Z. 



Tot onze teleurstelling gaat het wederom niet goed met de caravan keuringen, 

we willen dit één keer per drie jaar en hebben ook duidelijk aangegeven waarvoor 

dit is. N.L. voor uw en onze veiligheid. We gaan dan ook van iedereen die deze 

keuring dit jaar niet gedaan heeft de slagboompas blokkeren. Deze blokkade 

gaat er pas vanaf als er een goedkeuringsrapport bij ons ingeleverd is. 

 

Iedereen die de jaarplaats voorheen in 10 termijnen betaalden, vanaf het nieuwe 

jaar word dit maximaal 5 termijnen. 1e termijn is voor 01-01-2021 en de 5e voor 

01-05-2021. U kunt het volledige bedrag door 5 delen en dat als termijnbedrag 

gebruiken. Voor de gasten die in 2x betalen de 1e helft voor 01-01-2021 en de 2e 

voor 01-06-2021. We zijn nog aan het puzzelen of dit vast in het nieuwe systeem 

gezet kan worden. 

Om in het vervolg b.v. de nieuwsbrieven digitaal te kunnen sturen, willen wij u 

vragen een mail te sturen naar info@ossenberg.nl zodat wij uw juiste mailadres 

hebben. 

 

Lees a.u.b. de puntenlijst die we ook meegestuurd hebben. Voor de nieuwe gasten 

ter info en voor de andere gasten als opfris. 

 

Rest ons nog u allen een goed en gezond nieuwjaar te wensen en met een beetje 

geluk, weer snel naar het oude normaal. 

 

Fijne jaarwisseling, met vriendelijke groet, 

Directie en personeel van De Ossenberg. 

 

 

 

mailto:info@ossenberg.nl

