De VVV Texel is de motor van onze eilandeconomie
Korte toelichting
Sinds 1991 sluiten de participanten al een overeenkomst af met de VVV Texel, in principe elke 4 jaar. De
participanten zijn:
o Gemeente Texel
o TESO Bootdienst
o TOP – Texels Ondernemers Platform
De gemeente Texel en TESO verdubbelen samen de inleg die de TOP leden gezamenlijk opbrengen en op deze
manier betalen de participanten jaarlijks ca. € 450.000,‐ om Texel te promoten in binnen‐ en buitenland.
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De voordelen van het TOP lidmaatschap voor u bij VVV Texel:
U betaalt contributie aan TOP. Adres: TOP, Postbus 155, 1790 AD Den Burg, tel. 0222‐365845, e‐mail:
secretariaat@top‐texel.nl , internet: www.top‐texel.nl
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U krijgt gratis een eigen inlog voor de bedrijvengids op de site van de VVV www.texel.net. In de
bedrijvengids kunt u een tekst, foto’s en het logo van uw bedrijf plaatsen.
U kunt gratis uw foldermateriaal in de winkel van de VVV leggen.
U kunt gratis gebruik maken van de algemene Texelbeelden uit het foto archief van de VVV. U vindt de
foto’s op http://foto.texel.net/top‐leden
U kunt gratis evenementen laten vermelden in de agenda van VVV Texel.
Wilt u artikelen verkopen via onze winkel, neem dan eens contact op met Erna.
Wij bieden de mogelijkheid om tickets te verkopen (entreekaarten/rondleidingen etc.) via onze site. Als u
hier meer over wilt weten kunt u contact opnemen met Anne‐Marie.
Bij het organiseren van persreizen worden alleen TOP‐leden genoemd. Hierover kunt u contact opnemen
met Yvonne.
Ook voor vragen over de klachtenprocedure en beoordelingen kunt u contact opnemen met Yvonne.
Heeft u nieuws over uw bedrijf (verbouwing / leuke wetenswaardigheden / etc) laat het ons weten. Wij
kijken graag of het in de nieuwsbrief opgenomen kan worden. De nieuwsbrief wordt regelmatig naar de
80.000 VVV‐boekers gestuurd. Hiervoor kunt u contact opnemen met Anja.
Uiteraard is onze afdeling Marketing & Communicatie altijd druk bezig Texel onder de aandacht te brengen,
zowel nationaal als internationaal. U kunt participeren in campagnes en acties. Radna is hiervoor de
contactpersoon.

Kortom: VVV Texel werkt het hele jaar keihard aan de promotie van Texel! Uiteraard kan dat alleen met steun van
de gemeente, TESO en de TOP-logiesverstrekkers en TOP-ondernemers op Texel. Doet u mee?
VVV Texel
Emmalaan 66, 1791 AV Den Burg,
tel. 0222‐314741
e‐mail: info@texel.net
internet: www.texel.net
WhatsApp: 0683357827 (ma t/m za 09.00 - 17.00 uur)

RESERVERINGEN & INFORMATIE
Openingstijden telefonische informatie en reserveringen
7 januari t/m 28 oktober 2019
Maandag

09.00-21.00

Dinsdag t/m vrijdag

09.00-17.30

Zaterdag

09.00-17.00

Zondag

18.00-21.00

29 oktober 2019 t/m 4 januari 2020
Maandag t/m vrijdag

09.00-17.30

Zaterdag

09.00-17.00

Zondag

gesloten

Openingstijden VVV winkel
Maandag t/m vrijdag

09.00-17.30

Zaterdag

09.00-17.00

Zondag

gesloten m.u.v. koopzondagen

Koopzondagen
Tijdens koopzondagen is de VVV-winkel geopend van 12.00-16.00 uur.
De koopzondagen in 2019 zijn:
Op 28 april is alleen de winkel geopend, de andere zondagen zijn we ook telefonisch bereikbaar.
Koopzondagen tijdens zomervakantie: 7 juli t/m 25 augustus
Openingstijden tijdens feestdagen*
Goede Vrijdag 19 april

09.00-17.30

1e Paasdag 21 april

Gesloten

2e Paasdag 22 april

09.00-16.00

Koningsdag 27 april

09.00-16.00

Hemelvaart 30 mei

09.00-17.30

1e Pinksterdag 9 juni

Gesloten

2e Pinksterdag 10 juni

09.00-16.00

Sinterklaasavond, 5 december

09.00-16.00

24 december
1e Kerstdag, 25 december

09.00-16.00
gesloten

2e Kerstdag, 26 december
31 december
Nieuwjaarsdag, 1 januari 2020

gesloten
09.00-16.00
gesloten

*: tijdens de geopende feestdagen is de winkel geopend en zijn we telefonisch bereikbaar.

Afdeling Front Office

