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Introductie

We are here for you, 

how can we help you?“

Martin de boer

Rental Sales Director

EuroParcs



Omzetverdeelsleutel



Roadmap

Q4 - 2022

Q4 - 2022

Q1 - 2023

Q1 - 2023

Q1 - 2023

Wanneer

Q4 - 2022 Aanpassingen omzetverdeelsleutel

Onderwerp

Upgrade Mijn Omgeving

Accountant controle van omzetverdeelsleutel

Meerder acommodaties in 1 boeking

Aansluiting Duitse reisbureaus (2000)

Verplicht betalen binnen 6 weken

Toelichting

Verbetering omzet verdeling

Meer functionaliteiten en overzichten in mijn 

omgeving

Controle van Maxxton systeem

Meer boekings mogelijkheden

Groter bereik in Duitsland voor boekingen

Alleen boekingen betaald op de parken

Status



Roadmap Item

Wat gaan we doen?

Aankomende weken werken we aan de optimalisering van 

de omzetverdeelsleutel.

Hoe gaan we het doen?

Op dit moment wordt het target amount waar we naar toe 

werken verdeeld over het hele jaar. In het geval dat een 

eigenaar in januari/februari boekingen heeft staan, zal hij/zij 

later aan bod komen bij nieuwe boekingen voor het 

zomerseizoen. Om hier een betere verdeling in te krijgen, 

delen we het jaar op in een laag en hoog seizoen. Waarbij 

de omzetverdeelsleutel per seizoen werkt naar een 

streefbedrag. 

In bovenstaand geval heeft de eigenaar voor het 

zomerseizoen weer net zo veel kans op een boeking

Wanneer gaan we het doen?

Nieuwe omzetverdeelsleutel moet begin Q1  actief 

zijn

Wat levert het op voor de eigenaar/gast?

Een nog betere verdeling van de omzet over de 

eigenaren

Wat levert het op voor EuroParcs?

Typ hier een tekst….



Uniforme prijsstelling alle kanalen



Concurrentie bevindt zich 

extern, niet intern

Rate parity

Het grote voordeel 

Inmiddels hanteren we met bijna alle externe partners (zoals 

Booking.com of BungalowSpecials) uniforme prijzen voor korte verblijven 

(tot 21 nachten) in onze accommodaties. Nummer 83 op Bad 

Hoophuizen is bij ons op de website gelijk geprijsd als bij Booking.com. 

Dit noemen we in de sector 'rate parity'. Dit is mogelijk doordat deze 

partners direct verbinden zijn met ons boekingssysteem en zo de prijzen 

ontvangen die wij hanteren. . 

Is dat het niet leidt tot discussie met gasten en geen concurrentie intern 

veroorzaakt. Er is geen sprake van onderlinge prijsverschillen om de 

goedkoopste te willen zijn. Niet binnen alle woningen van hetzelfde type 

en niet binnen de verschillende kanalen. Dit is cruciaal om een zo goed 

mogelijk resultaat te kunnen boeken. 

Uitzonderingen

01

02

Een enkele traditionele touroperator werkt met onze 

prijslijsten, waardoor zij de 'originele' prijzen tonen. Dit is 

veelal hoger dan de actuele prijzen. In 2023 zijn deze 

contracten er niet meer.

Sommige eigenaren hanteren zelf prijzen bij het verhuren van 

hun woning die afwijken van de actuele prijzen. Hiermee 

creëren zij, ongetwijfeld onbedoeld, interne concurrentie. Om 

een gezonde ontwikkeling te hebben in de 

verhuuropbrengsten is het zaak dat dit stopt. We moeten over 

alle kanalen heen, inclusief eigenaren, één tarief hanteren.  



Eigenaren boekingen direct in Maxxton



Boekingen in Maxxton zorgen voor 

uniforme afhandeling en zicht

Om optimaal te kunnen verhuren 

is het noodzakelijk dat alle reser-

veringen in Maxxton worden gezet. 

Ook hier geldt dat daarmee de 

gast een uniforme prijs krijgt. 

Eigenaren houden meer over aan 

deze reservering, omdat de 

commissie lager is.

Op deze wijze is er een juiste en 

complete setup van alle 

reserveringen en bronnen en kan 

ook hier samen met eigenaren en 

partners geoptimaliseerd worden.

● Bij een reservering via de website zit 

de reguliere verdeling in de 

huuropbrengst.

● Bij bijvoorbeeld Corendon gaat eerst de 

commissie naar de externe partner en 

vervolgens wordt het restant via de 

reguliere verdeling verdeeld.

● Bij eigenaren reserveringen geldt de 

kleinere commissie.

Dat wil zeggen dat

Maxxton is het reserveringssysteem 

van EuroParcs waar alle reserveringen 

in gemaakt worden (m.u.v. Duinresorts, 

deze migratie volgt later). De 

verhuurafrekening naar de eigenaren 

gaat ook vanuit Maxxton.

In Maxxton kunnen verschillende type reserveringen 

worden gemaakt, zoals directe reserveringen van 

onze website of KCC. Ook indirecte reserveringen 

kunnen hier gemaakt worden, zoals reserveringen 

van Corendon, Booking.com én eigenaren. Maxxton 

rekent al deze reserveringen af volgens een inrichting 

per kanaal. 



Afspraken energiekosten



Ook bij langverhuur is 
een energietoeslag in 
reserveringen toegevoegd

Deze tegemoetkoming geldt, net als bij reguliere reserveringen, 

voor reserveringen vanaf 19 oktober 2022 en geldt  voor de 

periode 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023. 

In het geval een accommodatie verhuurd wordt voor langverhuur 

(28 nachten of langer) geldt ook een energietoeslag voor de klant. 

Deze wordt, net als de reguliere tegemoetkoming, voor 100% aan 

de betreffende eigenaar uitgekeerd. 



Flexibele aankomstdagen/verblijf



Flexibility is key

Gasten boeken later 

en later

(last minute)

Gasten willen alle 

dagen boeken

Veranderingen in 

aankomst, datum en 

locatie zijn 

gemeengoed

Gasten verwachten 

steeds meer 

flexibiliteit

Internationale groei 

zorgt voor nieuwe 

inzichten en vraagt 

om aanpassingen

1. 2. 3. 4. 5.

Flexibiliteit is een groot voordeel richting de gast, 

maar ook richting onze concurrenten“



Flexible holidays

Mei vakantie staat open

(excluding wintersport parks) 

Optimalisatie door techniek en 

team

Testen op De Zanding, 

Buitenhuizen, Spaarnwoude, 

Het Amsterdamse Bos, 

Brunssumerheide

Bij succes uitrol over 

de overige parken



Korter verblijf mogelijk

Twee in plaats van drie

Kies je ideale moment



Communicatie aanpak

Een plan voor eigenaren, parken en gasten wordt 

gemaakt

Ook in de marketing gaan we dit gebruiken

We delen dit met onze partners



Flexibel wijzigen



Flexibiliteit maar ook weer 
terug naar “normaal”

Vanaf volgende maand gaan we terug (net als concurrentie) 

naar strengere wijzigingsvoorwaarden. Waarbij tot 28 dagen 

voor vertrek nog gewijzigd kan worden

Door corona waren we coulant in het wijzigen van de boeking. 

Last-minute wijzigingen waren toegestaan, zeker met het oog op 

corona besmetting. 



‘‘Verhuurpanel wil 

graag meedenken’’ 







De business case

Online/KCC 

boekingen

120.000

Wijzigings clausule

20%

Boekingen met 

wijzigingsclausule

24.000

Aantal boekingen per eigenaar

Opbrengst 26 Euro10 boekingen 2x wijzigingsmogelijkheid

Opbrengst 52 Euro20 boekingen 4x wijzigingsmogelijkheid



Vliegende start 2023



Arrival turnover 2023

Op dit moment al ruim 6,7 

miljoen in de boeken voor 

aankomsten 2023, terwijl dit 

in 2022 eind december op 

5,6 miljoen stond



Thanks!


