Verkorte Nieuwsbrief
Juli 2021
Nummer : 14

Een verkorte veertiende Nieuwsbrief van Appartementen BlouBlou Curaçao ligt voor je.
Verkort omdat wij vinden dat onze gasten en belangstellenden vaker geïnformeerd moeten worden
over allerhande zaken die zich rond BlouBlou afspelen.
Deze 14e Verkorte Nieuwsbrief heeft dit keer de onderwerpen: aanbiedingen, geen financieel risico
bij boeking tijdens de corona crisis, onze nieuwe huisstijl en website, verbeterd internet en een
idyllisch plekje achter Barbulèt.
Veel leesplezier!

Aanbiedingen
Deze en volgende maand gelden de volgende aanbiedingen;

Bungalow Alegria

Nu 63 euro per nacht
JULI 2021

: tot zondag 25 juli 2021

AUGUSTUS 2021

: vanaf donderdag 12 augustus tot donderdag
2 september 2021 (maximaal 21 nachten)

Bungalow Barbulèt

Nu 71 euro per nacht
JULI 2021

: tot dinsdag 27 juli 2021

AUGUSTUS 2021

: vanaf zaterdag 21 augustus tot dinsdag
7 september 2021 (maximaal 17 nachten)
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Voor deze aanbiedingen geldt: op basis van 2 personen, exclusief 7% toeristenbelasting en 250
euro borg, en niet in combinatie met andere kortingen.

Geen financieel risico bij boeking tijdens corona crisis
Wij hebben onze betaalconditie en annuleringsvoorwaarden tijdelijk aangepast.
Als je een verblijf boekt bij Appartementen BlouBlou Curaçao en er gelden nog steeds
maatregelen die het reizen naar Curaçao onzeker maken, dan geldt de volgende betaalconditie;
1. Aanbetaling wordt op gebruikelijke wijze voldaan binnen 14 dagen na boekingsdatum.
2. Restantbetaling wordt betaald op de dag ná aankomst op Curaçao.
Indien de reis geen doorgang kan vinden omdat de PCR-test positief uitvalt, dan gelden de
volgende annuleringsvoorwaarden;
1. Ter grootte van de aanbetaling ontvang je van ons een voucher met onbeperkte geldigheid.
2. De verplichting voor het betalen van het restantbedrag vervalt, je betaalt verder niets meer
aan ons.
Dit is wel zo prettig en stelt je in staat om op een ander tijdstip je verblijf bij BlouBlou te regelen. Je
maakt dan een nieuwe boeking en gebruikt de voucher als nieuwe aanbetaling. Mocht een bedrag
hiervan blijven staan dan kan dat in mindering worden gebracht op de betaling van het
restantbedrag.
Wij geven 6 weken vóór aankomst via de e-mail aan of de
betaalconditie wordt aangepast of niet. Dat is afhankelijk van de dan
geldende maatregelen.
Vliegmaatschappijen hanteren soepele regels voor het annuleren van
de bij hen gekochte vliegtickets.
Kortom, je loopt géén financieel risico als je een verblijf boekt bij
BlouBlou!

Verbeterd internet
In juni 2021 is het oude systeem vervangen door een
nieuw systeem.
Werden de wifi signalen bij het oude systeem via een
router verspreid, nu gaat het via een modern Wireless
Access Point van het merk Unifi, oftewel een WAP.
Ook de inkomende snelheid via de kabel is verhoogd
naar 200 Mbs, een verdubbeling van de oude
snelheid.
De nieuwe WAP werkt probleemloos bij alle
apparatuur, ongeacht of je nu een Samsung mobiele
telefoon gebruikt of een IPhone.
Het nieuwe Wireless Access Point

De naam van het nieuwe netwerk is hetzelfde gebleven en dat geldt ook voor het wachtwoord.
Gasten die al eerder bij BlouBlou hebben verbleven zullen bij aankomst automatisch worden
gekoppeld aan het nieuwe netwerk. Wel zo makkelijk!
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Nieuwe huisstijl en website
De nieuwe huisstijl wordt al gebruikt bij de aanvraag
van een offerte, het boeken en de eindafrekeningen
die aan het eind van het verblijf worden opgesteld.
De nieuwe huisstijl ziet er fris uit en is overzichtelijk.
Hiernaast voorbeeld van onze nieuwe factuur.

Er komt ook een nieuwe website.
De oude voldeed nog wel maar was bewerkelijk. Wij
zijn in contact gekomen met softwarebedrijf
InterSites uit Zwolle en dat bouwt momenteel aan
de nieuwe website.
Deze is overzichtelijk, heeft prachtige foto’s
waarmee je kunt beleven wat BlouBlou te bieden
heeft, nieuwe rubrieken en archieven voor onze
weblogs en de Nieuwsbrieven.
Wij hopen de nieuwe website over enkele maanden
in de lucht te hebben en zullen dit dan ook gaan
promoten. Je hoort dan van ons!
Hieronder een sneak preview van de nieuwe opzet.

Pagina 3 van 5

Idyllisch plekje achter bungalow Barbulèt
Met het verwijderen van de twee Neemtree ’s
achter bungalow Barbulèt kwam er ruimte vrij
om de tuin aan die zijde verder te verfraaien.
Alja is hiermee aan de slag gegaan, heeft
nieuwe palmbomen geplant op de plekken
waar de Neemtree ‘s stonden, en een idyllisch
plekje gecreëerd rondom de Mangoboom. Een
tuinbankje opgeknapt, daar geplaatst, en een
rond perkje gemaakt, omzoomd door Aloë
Vera’s.
Heerlijk om een boek te lezen in de vroege
ochtend zon of in de late middag schaduw. En
natuurlijk goed op de wind gelegen.
Kom binnenkort genieten van dit idyllisch
plekje!

Een goede en betrouwbare auto huren?
Dat kan bij ons partnerbedrijf Huurauto Curaçao !
Bernie en Niels Verwoerd hebben service hoog in het vaandel
staan en brengen en halen de auto op bij BlouBlou. Voor een
ruime keuze in beschikbare auto´s is het raadzaam de auto 3 tot 4
maanden voor aankomst al vanuit Nederland te reserveren.
Vanaf EUR 29,95 per dag huur
je al een prima auto bij hen.
De prijs is inclusief een all-risk autoverzekering, dus ben je ook
gelijk goed verzekerd.
Dat geeft een veilig gevoel!
Ja kan kiezen uit de volgende types:

Hyundai

Kia
Toyota
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Eon
i10
Grand i10
Accent
Tucson
Soul 2020
Sportage
Rush

middenklasser
SUV
middenklasser
SUV
7-seater

Het team BlouBlou
Jullie gastvrouw en gastheer, Alja en Roel Nienhuis, en natuurlijk ook onze trouwe hond Pien.

Verkorte Nieuwsbrief nummer 15 verschijnt in Augustus 2021.
Appartementen BlouBlou Curaçao
Kaya Damasco 56
Jan Thiel – Willemstad
Curaçao
M: 005999 6620015 of 6823775
T: 005999 7895955
E: info@bloublou.nl
W: http://www.bloublou.nl
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