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Curaçao

Advertentie

Introductie van
CBox in Kwartier 
Community Mailbox creatieve oplossing in het voordeel van de klant
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Curaçao loopt niet achter op het gebied van de postdienst. Gisteren is het
concept ‘Community Mailbox’ ook op Curaçao geïntroduceerd waarbij postbussen op
centrale plekken in de wijken worden gesitueerd. 

De wijken Emmastad en
Kwartier en omgeving zijn de
eerste wijken waar dit nieuwe en
moderne concept wordt geïntro-
duceerd. Tijdens de introductie
gisterochtend liet CPost weten
dat de vermindering in het aan-
tal fysieke brieven wereldwijd,
de postdienst ertoe dwingt op
zoek te gaan naar creatieve op-
lossingen en alternatieven die in
het voordeel dienen van de klant
en hem garanderen dat zijn post
snel en veilig wordt verstuurd en
ontvangen. 

,,Met de introductie van de
Community Mailbox (CBox)
brengt CPost de innovatie die in
de rest van de wereld duurzaam
is bewezen, naar Curaçao”, al-
dus de directie van CPost giste-
ren. Met ingang van 1 januari
2015 kunnen de bewoners van
Emmastad en Groot Kwartier en
omgeving hun post ophalen bij
de community mailboxen te
Postkantoor Groot Kwartier. Op
26 en 27 november kunnen de
bewoners die een uitnodiging
hebben gekregen tussen 18.00

uur en 21.00 uur, met een gel-
dig legitimatiebewijs bij het
postkantoor te Groot Kwartier
langsgaan om informatie te krij-
gen en hun mailbox-sleutel in
ontvangst te nemen. De dienst
van Community Mailbox is ge-
heel gratis. 

Volgens CPost past deze nieu-
we stap van de introductie van
de CBox precies in de ontwikke-
ling die het postbedrijf aan het
doormaken is. Tot nu toe is
Community Mailbox een con-
cept dat alleen in grotere landen,
zoals Canada, wordt gehanteerd.
Het concept werkt als volgt: ie-
der adres krijgt een mailbox; el-
ke individuele mailbox heeft een
unieke sleutel, dus iedere sleutel
kan slechts één mailbox openen.
Van maandag tot en met vrijdag
plaatst CPost eens per dag de
post in de community mailbox.
Binnenkort zal CPost een
systeem introduceren waarbij ie-
dere persoon een melding krijgt,
via e-mail of telefoon, wanneer
er post ligt in zijn of haar com-
munity mailbox.

Wanneer er post is, kan de
persoon, op het moment dat dit
het hem beste schikt, de post 
komen ophalen. Ook kan geko-
zen worden voor de optie van
eens per week ophalen. De post
blijft op een veilige manier be-
waard in de community mail-
box. ,,Wanneer een pakket wordt
bezorgd die niet in de communi-
ty mailbox past, krijgt de ge-
adresseerde een schriftelijke
melding dat hij deze bij het post-
kantoor kan ophalen”, aldus de

directie van CPost.  Franklin
Sluis, de directeur van CPost
heeft gisteren tijdens de intro-
ductie van het nieuwe concept,
de media ervan verzekerd dat
werknemers hun banen niet
zullen verliezen. 

Meer informatie is te verkrij-
gen bij de klantenservice van
CPost via telefoonnummers
4331372, 4331365, 4331380 of
4331138 of via het e-mailadres
naar customerservice@cpos-
tint.com 
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Restaurant Seasons 

Now open at ACOYA Resort

Open for breakfast, lunch and dinner 7 days a week

Reservations recommended tel.: 5669732

New  week menu 3 course Naf 55,00

& our new Chef’s special menu for Naf 75,00

with his best specials in Venison (wild),

fi llet of Dover sole and Grand Dessert

PARTY or HOLIDAY 

festivities ask for our optional offers.

R E S T A U R A N T

De rijen met postbussen (CBoxen) werden gisteren officieel gepre-
senteerd. FOTO’S CPOST

Evacuatie 
Insel Air 
Van een onzer verslaggeefsters
Willemstad - Een toestel van In-
sel Air dat op Hato stond en naar
Caracas moest vliegen, kreeg
gisterochtend te maken met een
technisch mankement waardoor
de passagiers via de achteruit-
gang van het vliegtuig moesten
worden geëvacueerd. 

Dat heeft Insel gisteren be-
kendgemaakt. Bij het starten van
de motor ontstond rookontwik-
keling in de cabine, waardoor
het vliegtuig naar de gate moest
terugkeren. ,,Aangezien het aan-
brengen van de passagiersbrug
nogal wat tijd in beslag nam,
heeft de bemanning besloten de
passagiers via de achteruitgang
van het vliegtuig naar buiten te
begeleiden”, zo laat Insel Air
middels een schriftelijke verkla-
ring weten. 

,,Dan worden geen risico’s ge-
nomen en worden de passagiers
zo snel mogelijk geëvacueerd,
hetgeen nu ook gebeurd is.” Vol-
gens de luchtvaartmaatschappij
was er geen sprake van. Na eva-
cuatie werd door de technische
dienst onderzoek gedaan naar
de oorzaak van de rookontwikke-
ling. De vlucht naar Caracas
werd door het reservevliegtuig
van Insel Air alsnog uitgevoerd. 


