Beste Koggeschippers,
Voor een betere beveiliging van ons haventerrein zijn onlangs de slagboom bij de hoofdingang
en het hek bij de tweede parkeerplaats bij het fietsenhok vervangen door nieuw elektrisch te
openen toegangshekken.
Hoe gaat dat in zijn werk?
Voortaan is een sleutel niet meer nodig om het toegangshek te kunnen openen, maar kunt u vanaf uw
mobiele telefoon bellen met een speciaal telefoonnummer, namelijk het telefoonnummer van het
toegangshek dat u wilt openen. Hiervoor worden geen belkosten gerekend. Elk van beide poorten die
toegang geven tot de beide parkeerplaatsen hebben een eigen telefoonnummer.
Indien het nummer van uw mobiele telefoon bij ons in ‘Mijn Captain’ is geregistreerd, zal de poort
open gaan. ‘Mijn Captain’ is het systeem waarin wij sinds enkele jaren alle administratie verwerken
van W.S.V. Het Koggeschip.
In ‘Mijn Captain’ kunt u onder ‘Mijn gegevens’ zien welke mobiele telefoonnummers van u en uw
gezin geregistreerd zijn en deze zo nodig aanpassen. U mag maximaal twee mobiele
telefoonnummers opgeven per lid.
Inloggegevens kwijt?
Mocht u de inloggegevens van e-captain niet meer weten of terug kunnen vinden, stuurt u dan een email naar de ledenadministratie: leden@wsvkoggeschip.nl met het verzoek om toezending van uw
inloggegevens.
Belangrijke veiligheidsmaatregel!
LET OP: Als u straks een van de poorten wilt openen, belt u dan pas het speciale nummer van de
betreffende poort ALS U DAADWERKELIJK VOOR DE POORT STAAT. De poort zal namelijk relatief
snel na openen weer sluiten. Dus dit is belangrijk voor een ieders veiligheid.
Daarnaast geldt dat de SOS toegang die we 2 jaar geleden op de slagboom hebben laten zetten, is
overgezet naar het nieuwe toegangshek zodat de hulpdiensten ten alle tijde op ons terrein kunnen
komen.
DE TELEFOONNUMMERS DIE U MOET BELLEN OM DE HEKKEN TE OPENEN ZIJN:
EERSTE PARKEERPLAATS HOOFDINGANG (SCHUIFPOORT): 0033 70000 383 130 17
TWEEDE PARKEERPLAATS FIETSENHOK (DRAAIPOORT): 0033 70000 383 133 09
NB sommige providers (waaronder BEN) accepteren de 00 niet, maar hier moet je dan de +
gebruiken dus :+33 70000 383 130 17 etc
Loophek
De code voor de loophekken met een codeslot blijven ongewijzigd.
Uw acties worden geregistreerd
Tijdstippen van het openen van de toegangshekken en door welk mobiele telefoonnummer dit wordt
gedaan, worden geregistreerd. Dit zal worden toegevoegd aan de privacyverklaring op onze website
en aan het gegevensverwerkingsregister dat we eerder hebben opgesteld in het kader van de AVG.
Vragen?
Heeft u nog vragen n.a.v. bovenstaande, schroom dan niet om u deze te stellen door een e-mail te
sturen naar tc@wsvhetkoggeschip.nl.
Met vriendelijke groet,
Technische Commissie W.S.V. Het Koggeschip

