
Van een onzer verslaggevers
Willemstad/Schiphol - In
samenwerking met Amsterdam
Airport Schiphol en Schiphol
Media heeft Arke gisteren ver-
rassingen aan de lopende band
uitgedeeld. Vijf reizigers werden
na het openen van een Arke-kof-
fer verwend met extra comfort
bij het wachten op hun bagage.
Eén van hen won twee tickets
naar Curaçao met de Dreamli-
ner.

De verrassingsactie vond
plaats in de aankomsthal op
Schiphol waar de klanten van
Arke op hun bagage wachtten.
Op de bagageband kwam een
koffer met beeldscherm van
Schiphol Media voorbij waar een
man - ‘ingevouwen’ tussen
zwembroeken, slippers en een

toilettas - de reizigers uitnodigde
de vijf speciale Arke-koffers te
openen. Voor de klanten die de
koffers openden, werd het wach-
ten op hun eigen koffer daarmee
een stuk comfortabeler ge-
maakt: Zij werden verrast met
een comfortabele strandstoel,
een tropische cocktail, opzwe-
pende Caribische muziek en een
cadeautje.

Daarnaast mag de winnaar

van de vliegtickets uitproberen
of de Dreamliner comfortabel is.
Arke voegde in juni als eerste
Nederlandse luchtvaartmaat-
schappij dit toestel aan haar
vloot toe. Daarmee wordt onder
andere gevlogen naar Curaçao.

De verrassingsactie is vastge-
legd op video en te bekijken op
de website van de organisatie.

www.arke.nl/dreamliner 

De stichting vraagt zich dit af
nu er op Curaçao en dus binnen
het Koninkrijk olie uit Rusland
wordt geïmporteerd en ver-
werkt. ,,De problematiek met be-
trekking tot de Isla heeft wellicht
een nieuwe dimensie gekregen
vanuit geopolitiek perspectief”,
aldus de stichting. Zij laten we-
ten aan de minister dat binnen-
kort olie uit Rusland, als test,
wordt geïmporteerd en verwerkt
op Curaçao. ,,Smoc vraagt zich
af in hoeverre deze import en
verwerking van aardolie uit Rus-
land, in de door de Venezolaan-
se PdVSA geëxploiteerde raffi-
naderij op Curaçao, in overeen-
stemming is met de boycot en
de spelregels daaromtrent
binnen en voor het Koninkrijk
der Nederlanden”, schrijven zij
in een zondag verstuurde brief.

De minister heeft, volgens de
stichting, de visie dat Aruba,
Sint Maarten en Curaçao beho-
ren tot de categorie ‘small island
development states’ (sids). Dat
zou volgens de stichting blijken
uit de ‘Richtlijnen voor de Ko-
ninkrijksdelegatie naar de 69e
sessie van de Algemene Verga-
dering van de Verenigde Naties’
van 8 september’. ,,Voorts wordt

erkend dat sids speciale omstan-
digheden kennen, zoals ‘be-
staansdreiging door klimaats-
verandering’. Een belangrijke
pijler in geopolitieke discussies
inzake klimaatverandering is de
uitstoot van koolstofdioxide.
Bent u zich er bewust van dat
Curaçao, met Isla als grote ener-
gieverbruiker, bij de mondiale
top tien hoort voor wat betreft de
uitstoot van CO2? In hoeverre
acht u de geopolitieke visie van
de Koninkrijksregering derhalve
in overeenstemming met haar
eigen handelen?” wil Smoc ver-
der van de minister weten en
ook waarom sommige milieu-
en klimaatverdragen niet van
toepassing zouden zijn voor het
gehele Koninkrijk. 

Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Aqualectra han-
teert een nieuw beleid voor klan-
ten met een huisaansluiting die
hoge waterkosten hebben als ge-
volg van lekkages. Deze klanten
kunnen een procedure volgen
om in aanmerking te komen
voor een betalingsregeling. ..De
klant die een aansluiting heeft
van langer dan 2 jaar kan een of-

ficiële aanvraag indienen als hij
wordt geconfronteerd met een
hoge waterrekening als gevolg
van een lekkage die zich na de
watermeter van Aqualectra be-
vindt. Het gebruik moet dan ten

minste 25 procent hoger liggen
dan het geregistreerde gebruik
van het jaar ervoor of twee keer
het gemiddelde jaargebruik in-
houden van het jaar of de laatste
6 maanden ervoor. De klant kan
een officiële aanvraag doen voor
een betalingsregeling. Maar dat
mag niet later dan 1 maand na-
dat het lek is gedicht en daar
moet bewijs voor zijn”, aldus het
bedrijf bij monde van woord-
voerster Sharo Bikker. Het wa-
tergebruik moet dan, na het
dichten van het lek, gezakt zijn
naar het normale niveau of in ie-
der geval een lager niveau dan
ten tijde van de lekkage. ,,De be-
talingsregeling zal worden bere-

kend op basis va het gemiddelde
gebruik van de laatste 12 maan-
den.”

Een klant komt niet in aan-
merking voor de betalingsrege-
ling als het hogere verbruik
werd veroorzaakt door een lek-
kage in het dripsysteem, lekka-
ges in toiletten, kranen of zwem-
baden vanwege gebrek aan
onderhoud en lekkages door ille-
gale aansluitingen. Ook klanten
die in de afgelopen 5 jaar reeds
eerder een lekkage hadden ko-
men niet in aanmerking. 

Om in aanmerking te komen
moet de klant een formulier in-
vullen dat verkrijgbaar is bij alle
filialen van het bedrijf. Het for-
mulier is ook te downloaden via
de website van het bedrijf. Het
ingevulde formulier kan per e-
mail worden ingestuurd naar in-
fo@aqualectra.com. 
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Curaçao
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NEW ARRIVALES  

HISTOIRE DE PLAIRE 
Handbags, accessories and more…. 

at Camaleon Shopping Center 

Schottegatweg Oost 177, unit B  Tel: 737 4882 

De verrassingsactie vond plaats in de aankomsthal. 
SCREENSHOTS FILMPJE ARKEFLY

De winnaar van de vliegtickets mag uitproberen of de Dreamliner comfortabel is.

Verrassingen
aan de
bagageband

Nieuw beleid voor klanten
Aqualectra met waterlek

Schendt
Curaçao
boycot? 
Smoc: Is olie-import uit Rusland in
overeenstemming met boycot?
Van een onzer verslaggevers
Willemstad - Schendt Curaçao de economische boycot
tegen Rusland? Dat wil de stichting Schoon Milieu op
Curaçao weten van de Nederlandse minister van
Buitenlandse Zaken, Bert Koenders. 
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