
Camping municipal de Vouécourt “Les Rives de Marne” 

Enquête de satisfaction  

Année 2017 

 

Beste kampeerders, 

U hebt deze camping uitgekozen voor uw verblijf en daar bedanken wij U voor. 

Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren zouden wij het op prijs stellen als U 

een paar minuten de tijd neemt om onderstaande vragenlijst in te vullen. 

Het zal ons helpen U nog meer van dienst te zijn. 

     

1) Ontvangst en beschikbaarheid van Michèle, de beheerster: (waardering van 0 

              tot 10, waarbij 0 het slechtste en 10 het beste is ). cijfer: ____ 

2) Standplaats, netheid van het terrein, bloemen (waardering 0 tot 10). Cijfer:__ 

3) Sanitair (waardering van 0 tot 10). cijfer: __ 

              Hebt U kennisgenomen van de renovatie komende herfst? Ja / Nee 

4) Is de toeristische informatie in de kleine zaal voldoende? Ja / Nee 

5) Hebt U Uw verblijf verlengd ? Ja / Nee 

6) Denkt U een volgend seizoen terug te komen. ?  Ja / Nee 

7) Boodschappen : waar gaat U uw boodschappen doen ? 

              Froncles, Bologne, Chaumont, elders, niet nodig. 

8) Wat mist U in Vouécourt ? _______________________________________ 

9) De gemeente is bezig met een project voor een cafeetje, klein restaurant en 

              winkeltje. 

              Zou U klant zijn ? Ja / Nee. Geef de behoefte aan in een cijfer van 0 tot 

              10 ( waarbij 10 betekent erg nodig). cijfer : ____ 

10)        Gebruikt U de kinderspeelplaats ? Ja / Nee 

11)        De terreinen achter de mairie ( voetbal, basketbal, jeu de boules). Ja / Nee 

12)        Vist U in de rivier of in het kanaal ? Ja / Nee 

13)        Wandelt U ? Ja / Nee 

14)       Fietst U ? Ja / Nee. 

15)       Sophie de beheerster van het postkantoor kan U alle diensten van de Post 

            verlenen. Maakt U er gebruik van ? Ja / Nee 

 

Gaarne inleveren bij Michèle  

 

 

 Invullen naar keuze ( niet verplicht ) 
 
Naam :______________________Voornaam :__________________________ 
 
Adres : _________________________________________________________ 
 
Land : __________________________________ 
 
Email : _________________________________________________________ 


