JAARBRIEF 2017
Nunspeet, november 2016
Geachte gasten,
In verband met het overlijden van mijn moeder wil ik, Wladimir Wiarda, u namens de gehele familie Wiarda en de familie Koster, maar
ook namen de medewerkers van de Witte Wieven, u hartelijk danken voor al het medeleven. We mochten als familie veel kaarten en
bloemstukken ontvangen. Het deed mij en iedereen die dichtbij Annemarie stonden goed. Hartelijk dank daarvoor.
‘’Hoe nu verder’’, mailden wij eind september in onze informatiemail.
Zelf ben ik door mijn moeder aangesteld als testamentair executeur en ben eindverantwoordelijke wat betreft de Witte Wieven.
Het bedrijf is inmiddels getaxeerd en binnenkort zullen de jaarcijfers van het zojuist afgelopen boekjaar opgemaakt worden.
Dit alles is voor mij nodig om tot een zorgvuldig afweging te kunnen komen. Het is mijn intentie om de Witte Wieven voort te zetten!
Als daar meer informatie over bekend komt zal ik u dat zo spoedig mogelijk laten weten.
Ondanks het overlijden van mijn moeder mogen we terug kijken op een mooie zomer en een mooi najaar. Ik hoop dan ook dat u met
veel plezier gebruik heeft gemaakt van uw vakantieverblijf.
Nu het einde van het jaar weer nadert is het ook weer tijd dat de jaarrekeningen verstuurd worden. Deze treft u dan ook bijgaand aan.
In deze brief willen wij de jaarrekening toelichten.
De jaarrekening
Het tarief voor de staanplaats zo ook de posten hond, parkeerplaats, vastrecht per aansluiting en het abonnementsgeld voor de tv zijn
aangepast met de prijsindex welke 0,6% was. Dit zijn de posten die vooruit berekend worden dus op de jaarrekening voor het
kalenderjaar 2017 zijn gefactureerd.
De overige posten, die achteraf berekend worden, zijn licht gestegen.
De energietarieven zijn gedaald: elektra: € 0,29 per kWh; waterzuivering: € 1,58 per m3; water: € 1,60
Voor het jaar 2020 is er een maximale prijsverhoging mogelijk van 15%. Dit kondigen wij zoals ieder jaar nu al aan omdat wij volgens
de Recronvoorwaarden daartoe verplicht zijn om een aanmerkelijke prijsverhoging 24 mnd. van tevoren bekend te moeten maken. Iets
dat tot op heden nog nooit is gebeurd. Deze melding is een zekerheid voor u als gast dat prijzen niet meer zullen stijgen dan
aangegeven. Dit geldt niet voor lastenverzwaringen die ons van buitenaf worden opgelegd. Reden van mogelijke prijsverhoging zijn
mogelijke investeringen op ons terrein.

Betalingsregeling bij de jaarrekening, die zoals aangekondigd, anders is dan de afgelopen twee jaar:
U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden:

Volledige betaling:
o Vóór 30 november 2016 met 1% korting


Betaling in zes gelijke termijnen:
e
o 1 termijn vóór 30 november 2016
e
o 2 termijn vóór 31 december 2016
e
o 3 termijn vóór 31 januari 2017
e
o 4 termijn vóór 28 februari 2017

Bij volledige betaling dient de jaarrekening uiterlijk op 01 januari 2017 betaald te zijn.
Tot zover deze jaarbrief.
Wij versturen met grote regelmaat per mail een nieuwsbrief. Mocht u deze niet ontvangen dan verzoeken wij u uw mailadres aan ons
door te geven.
Heeft u vragen en of opmerkingen dan horen wij dat graag van u. De receptie is dagelijks geopend waar u met uw vragen terecht kunt.
Met vriendelijke groet,

Wladimir Wiarda en medewerkers
De Witte Wieven BV
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