
Niet alleen nu maar ook de komende jaren is WiFi op de RECREATIEMARKT IN BEWEGING

HERTZINGER garandeert een 
goede en stabiele performance
van uw WiFi netwerk
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KIES VOOR EEN OPLOSSING DIE WERKT 

Ondanks een beperkte ADSL verbinding heeft Hertzinger hier tal van op
lossingen voor. Hertzinger heeft zich gespecialiseerd in het realiseren van
WiFi netwerken voor campings, bungalowparken, bedrijven, restaurants, 
hotels, evenementen, jachthavens en ook voor inzet tijdens calamiteiten 
(brandweer, politie e.d.). Door verschillende internetbronnen te combineren 
(ADSL, internet via satelliet, 4G, glasvezel of een straalverbinding) vergroten 
we de beschikbare bandbreedte. Door gebruikers en het internetverkeer op 
een unieke manier te ’managen’, garanderen wij een goede en stabiele per
formance van uw WiFi netwerk. Niet alleen nu maar ook de komende jaren. 
Laat u vrijblijvend informeren en ontdek zelf dat een goed werkend WiFi 
systeem ook op úw camping, bungalowpark of hotel mogelijk en betaalbaar 
is. Er zijn vele referentieprojecten waar WiFi door ons is geïmplementeerd, 
variërend van 30 tot meer dan 500 aansluitingen. Niet alleen in Nederland, 
maar ook in België, Frankrijk, Spanje, Italië en Kroatië.

GASTEN ZOEKEN BIJ HET BOEKEN OP 
 BESCHIKBAARHEID VAN SNEL WIFI

HERTZINGER GARANDEERT EEN GOEDE 
EN STABIELE PERFORMANCE VAN UW WIFI 
NETWERK. NU, EN OOK DE KOMENDE JAREN 

WiFi is een eerste levensbehoefte geworden. Nagenoeg iedereen wil direct 
gebruik maken van het internet. De WiFi code is vaak het eerste wat wordt 
gevraagd. Geen of een slecht draadloos internet (WiFi) wordt niet meer 
geaccepteerd. Bij boekingen zoekt de consument tegenwoordig gericht op 
het criterium “WiFi aanwezig”. Daarnaast is het gebruik van WiFi internet 
de afgelopen jaren explosief gestegen en zijn de eisen voor beschikbaarheid 
en snelheid van de consument hoog.
Als ondernemer in de recreatiesector is het tijd om hier iets aan te doen en 
er voor te zorgen dat er snel en betrouwbaar WiFi aan de gasten geboden 
kan worden, WiFi zoals thuis! 

WIFI ZOALS THUIS!

Recreatie INTERNET



Modulaire opbouw van het HERTZINGER   internet systeem

AANVOER 
De aanvoer van het internet is afhankelijk van uw locatie en be
schikbaarheid. Wij onderzoeken wat voor u de beste oplossing is. 
Voor de aanvoer kan worden gebruikt: glasvezel, kabel (Ziggo), DSL 
of internet via satelliet. Tevens is het mogelijk een combinatie van 
aanvoerlijnen toe te passen. Wanneer er bijvoorbeeld een minimale 
ADSL verbinding aanwezig is kan deze worden gecombineerd met 
satellietinternet. In veel gevallen is het ook mogelijk een snelle en 
stabiele straalverbinding aan te brengen.

OP ALLE ZENDMASTEN IN NEDERLAND HEBBEN 
WIJ EEN OPSTELPUNT BESCHIKBAAR

MANAGEMENT
Om een beheersbare netwerkbelasting te hebben, en te houden, 
leveren wij een Quality of Service oplossing waarbij we, in overleg, 
een aantal diensten kunnen blokkeren. Tevens kunnen gebruikers 
worden gelimiteerd in bandbreedte. Hierdoor kan één gast niet de 
internetaanvoer ’leegtrekken’ met als gevolg dat de overige gasten 
een slechtere verbinding krijgen. Dit beheer wordt op een door ons 
ontwikkelde ManagementMultiwanRouter gerealiseerd. 
U heeft volledig inzicht in de online managementportal. U ziet 
hoeveel gebruikers er zijn, hoeveel bandbreedte er wordt gebruikt, 
wat de status is van de WiFi masten en de WiFi modems.

U ZIET ZELF, ONLINE, DE STATUS VAN HET GEHELE 
WIFI SYSTEEM

NETWERK
Voor de distributie van het internet naar de onderkomens wordt 
meestal het bestaande coaxnetwerk gebruikt. Met behulp van een 
Televes master coaxdata modem wordt het internetsignaal over 
netwerk gedistribueerd. Op alle aansluitingen is het internetsignaal 
beschikbaar en moet ’alleen’ nog worden omgezet. Dit wordt ge
realiseerd door een WiFi modem te plaatsen bij elk onderkomen 
waar dit wenselijk is. Bij een nieuw aan te leggen netwerk kan er 
gekozen worden om een glasvezel netwerk aan te brengen.

IS ER GEEN NETWERK DAN KUNNEN WIFI MASTEN 
OOK VIA KLEINE STRAALVERBINDINGEN WORDEN 
AANGESLOTEN

TOEGANG
Op verschillende plekken worden WiFi Access Points geplaatst. 
Dit zijn zenders en ontvangers waarop de gast een verbinding 
 realiseert met het internet. Deze WiFi Access Points zijn in een 
 binnen of buitenbehuizing leverbaar of als modem in de bungalow. 
Via de ManagementMultiwanRouter krijgen uw gasten toegang 
via uw landingspagina of via een webkey (wachtwoord). Indien u 
‘betaald WiFi’ wilt aanbieden kan de gast via zijn mobiel een online 
iDeal of PayPal betaling verrichten. Er zijn ook diverse combinaties 
mogelijk; gratis beperkt WiFi en snel betaald WiFi. Natuurlijk is 
 inlog via Facebook, Instagram of email ook mogelijk.

U KRIJGT MEER TRIPADVISOR REVIEWS
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Een aantal WiFi internet PROJECTEN 

CAMPING DE KRAKELING
Het 6 jaar oude WiFi systeem hebben wij in 2017 op Camping 
de Krakeling gemoderniseerd tot een WiFi systeem waar veel 
devices gelijktijdig ontsloten kunnen worden. Vier radio (Access 
Points) per mast hebben wij op de camping toegepast. Op het 
chaletgedeelte is het coaxnetwerk gerenoveerd en zijn er WiFi 
modems geplaatst voor een vaste internetaansluiting.  
Het systeem is uitgebreid met een iDeal/Paypal systeem waarbij 
de gast, online, de betaling kan doen om gebruik te maken van 
het WiFi internet.

KOHNENHOF LUXEMBURG (VIA GLASVEZEL)
Camping Kohnenhof heeft tijdens de renovatie buizen aange
bracht naar de verschillende stroomputten. Hier hebben wij in 
2017 glasvezelkabels aangebracht, voorzien van glasconnectoren, 
die de nieuwe WiFi masten voorzien van internetaanvoer. Het 
bestaande gedeelte van het park hebben wij voorzien van straal
verbindingen die nieuwe WiFi Access Points voorzien van internet. 
Bovenin de mast kunnen optioneel nog beveiligingscamera’s 
geplaatst worden, die dan ook op het glasvezelnetwerk worden 
ontsloten.

DE HEIGRAAF INTERNET
Het WiFi systeem op De Heigraaf voldeed niet meer aan de wensen 
van de gast. Doordat er een bestaand coaxnetwerk was, is deze 
in 2017 gerenoveerd en zijn alle vaste plekken voorzien van een 
WiFi modem (over coax). En dan alleen bij de gasten die behoefte 
hadden aan WiFi zoals thuis. Alle oude WiFi Access points zijn 
behouden, opnieuw geconfigureerd en ontsloten op het coaxnet
werk en op ons nieuwe managementsysteem. 
Kijk op onze site voor het interview met Peter Naaktgeboren  
van De Heigraaf.

AZC / COA
In 2016 en 2017 hebben wij alle Asielzoekerscentra (AZC’s) in 
 Nederland voorzien van WiFi in de onderkomens. Deze WiFi 
 modems zijn ontsloten op het bestaande coaxnetwerk. In totaal 
zijn er 45 parken, voormalige detentiecentra en kantoren ontsloten 
en met een kleine 6000 modems voorzien zodat deze bewoners 
gebruik kunnen maken van internet. Een grootschalig project waarbij 
de gehele installatie, renovatie van het coaxnetwerk, project
management en implementatie door ons is uitgevoerd. 
Ook het volledige beheer wordt door ons uitgevoerd en zijn wij, 
zoals op al onze projecten, 24 dagen, 7 dagen per week beschik
baar voor eventuele calamiteiten. 

UITZENDBUREAU LEVEL-1
Het uitzendbureau Level1 heeft voor haar werknemers een 
bungalow park ontwikkeld. Hertzinger heeft hier het volledige 
coaxnetwerk geëngineerd. Centraal is er een ontvangststation 
gebouwd voor ontvangst van Poolse zenders en is er een internet
systeem opgenomen. Alle woningen zijn voorzien van WiFi internet 
en van een volledig TV systeem. 
Wegens succes wordt in 2017/2018 een tweede park gebouwd en 
ook hier verzorgen wij het netwerk, TV systeem en WiFi internet.

ROAN EN GO4CAMP
In 2015 hebben wij de eerste parken voor Roan in Frankrijk, Spanje, 
Italië en Kroatië voorzien van WiFi internet en TV in de mobilehomes. 
Na ervaren succes hebben wij ook in 2016 en in 2017 alle nieuwe 
mobilehomes voor Roan mogen voorzien van WiFi en TV. Elk voor
jaar rijden wij een aantal maanden door Zuid Europa langs 20 tot 
30 parken. Hier worden Internet via satellietsystemen en kleine 
GSO systemen geplaatst waarop 4 tot 30 Mobilehomes worden 
ontsloten. Elke Mobilehome heeft een eigen TV ontvanger met 
alle Nederlandse zenders en een eigen WiFi modem voor internet
connectiviteit. 
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