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 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

WELLNESS VOOR UITBATERS KLEINSCHALIG LOGIES - B&B, VAKANTIEWONING,
KLEIN HOTEL, ...
WELLNESS AANBIEDEN IN JE LOGIES? DE DO'S AND DON'TS VOOR DE START ÉN BIJ DE UITBATING WORDEN TOEGELICHT.

OMSCHRIJVING

Introductie
Wellness is 'hot'. Letterlijk. Voor een uitbater van kleine logies kan het een extra troef zijn om zich te onderscheiden van andere logiesuitbaters. Automatisch
wordenjouw logies ook als meer luxueus beschouwd. Het zou ook moeten leiden tot extra inkomsten. Op zijn minst door hogere verhuurprijzen voor de accomodatie
of door het aanbieden van extra's via de wellness die kunnen aangerekend worden aan de klant.
Maar wellness is ook figuurlijk 'hot': je kan je eraan verbranden. Indien niet goed doordacht kan het je heel wat kosten als uitbater. Jek unt problemen hebben met
wetgeving, hygiëne, onderhoud, enz. Indien wat je aanbiedt niet voldoet aan de verwachtingen van de klanten zal dit leiden tot klachten en slechte reviews, precies
het omgekeerd van wat je voor ogen had bij het voorzien van wellness faciliteiten.
Daarom zijn deze sessies zeker interessant voor wie overweegt om wellness te voorzien of er al mee gestart is in zijn logies.

Omschrijving
In 2 sessies krijg je een goed idee van de mogeljkheden op wellnessgebied voor kleinschalige logies.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Uitbaters (in spé) van kleinschalige logies: B&B, vakantiewoning, vakantieappartement, kleinschalig hotel, kleinschalige camping, ...

PROGRAMMA
Sessie 1:
Welke wellness biedt ik aan?
Beperk ik mij bijvoorbeeld tot een sauna of ga ik voor een heus wellnesscenter met infrarood, sauna, stoombad e.d.? Of biedt ik enkel een jaccuzzi aan?
Aan welke milieuwetgeving moet ik hiervoor voldoen? Wat zijn de vereisten om Vlarem II-conform te zijn?

(VLAREM staat voor het 'Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning')
Welke zijn mogelijke de belevingen, trends, gebruiken en rituelen in de wellness?
Welke soorten sauna's bijv.?
Of wat is het verschil tussen een 'Turks stoombad' en 'hamam'?
Hoe dient een heuse wellness eruit te zien qua infrastructuur?
...

Na deze 1ste sessie zal je reeds een goed beeld hebben van de diverse wellness-mogelijkheden. Op basis hiervan kan je met kennis van zaken beslissen welke
mogelijkheden er eventueel zijn voor jouw (toekomstige) logies. Dit kan je ook inzicht geven om misschien reeds bestaande plannen of jouw bestaand wellness
aanbod bij te sturen.
Sessie 2:
Toelichting van de milieuwetgeving Vlarem II betreffende o.a. de veiligheid van de bader, waterkwaliteit, gebruik van materialen, ...
Wat als je je niet Vlarem II-conform installeert om kosten te besparen op een overloopbad? Wat kunnen de gevolgen zijn?
Hoe kan je op je installatie besparen en toch Vlarem II conform zijn?
Zwembad of niet? Wat is de meerwaarde?
Wat zijn de kosten? Zijn deze haalbaar?
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Is een uitbating van een (heuse) wellness te combineren met bijv. een B&B?
Na deze 2de sessie zal de belangrijke milieuwetgeving Vlarem I i.v.m. o.a. de waterkwaliteit je bekend zijn. Als je ze later nodig hebt zal je die ook nog gemakkelijk
terugvinden online, net als de nieuwste updates aan de wetgeving. Je ontvangt ook een samenvatting van de wetgeving.
Je krijgt met deze sessie ook een inkijk in de uitbating van een wellness: hoe baat ik uit conform de wetgeving? Wat zijn de kosten? Wat zijn de mogelijke baten?

DOCENT
Joke Lenez, spildocent van de gecertificeerde opleiding 'Uitbater van een wellness centrum' bij Syntra West
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