Aan Zee Slapen wint Gouden Zoover Award
Aan Zee Slapen behoort tot de beste accommodaties van het land.
Utrecht - Afgelopen week op de vakantiebeurs in Utrecht zijn de Zoover Awards voor
accommodaties uitgereikt. Aan Zee Slapen wint een Gouden Zoover Award. Gedurende het hele
jaar 2017 zijn er 314 reviews geschreven door vakantiegangers die hun ervaringen graag delen
om anderen te helpen bij het vinden van de perfecte vakantie.
Een 9,2 voor Aan Zee Slapen
Tijdens de feestelijke award uitreiking was de top tien van elke categorie aanwezig om de award
in ontvangst te nemen. De consument beoordeelde Aan Zee Slapen met een waarderingscijfer
9,2. “We zijn natuurlijk heel erg blij met zo’n hoog cijfer. Wij doen hard ons best om hoge kwaliteit
en een top service te bieden en dan is het natuurlijk heel leuk dat dit wordt beloond met een
Gouden Zoover Award, aldus eigenaar Fred de Ridder.”
Oranje en Gouden Awards
De best gewaardeerde accommodaties zijn beloond met een Gouden Award. Alle accommodaties
die een 8 of hoger scoren, krijgen een Oranje Zoover Award. Daarnaast is er een nieuwe Award
uitgereikt. Dit is de ‘Zoover Award Goud per regio’. Deze Award is voor de accommodatie met het
hoogste waarderingscijfer in de regio. Aan Zee Slapen mag zich met trots de beste in de regio
noemen.
Voor een overzicht van alle winnaars kijk op: zoover.nl/blog
Over Aan Zee Slapen
De strandhuisjes van Aan Zee Slapen zijn gelegen op het strand van Wijk aan Zee en zijn voorzien
van een complete keuken, douche, toilet en goede bedden. In sommige zijn zelfs honden
toegestaan. “Het strand is een uitlaatklep: het geeft een gevoel van vrijheid. Ik heb de kust
daarom altijd opgezocht en breng mensen hier graag samen in de strandhuisjes van Aan Zee
Slapen”, aldus Fred de Ridder.
Over de Zoover Awards
De Zoover Awards zijn jaarlijks terugkerende publieksprijzen en geven erkenning aan de best
gewaardeerde accommodaties in Nederland en Europa. Door gasten simpelweg een review te
laten schrijven over de ervaring tijdens het verblijf kan de accommodatiehouder kans maken op
een Award. Alle reviews over het volledige jaar 2017 worden meegenomen. In januari 2018
worden de Awards op een feestelijke manier uitgereikt.
Meer informatie? Neem contact op met Aan Zee Slapen M +31(0)6-44336684 | E
info@aanzeeslapen.nl | W www.aanzeeslapen.nl

