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Beste eigenaar,

2023 staat voor EuroParcs in het teken van kwaliteit. EuroParcs heeft de afgelopen jaren een snelle groei 
doorgemaakt. Een mooie ontwikkeling die tegelijkertijd ook vraagt om een kwaliteitsslag van de organisatie. 
EuroParcs wil niet alleen de beste vakantieaanbieder, maar ook de beste partner van eigenaren zijn. Daarvoor is 
een driejarig transformatieprogramma voor eigenaren opgezet.

 
Een driejarig transformatieprogramma 
Om de beoogde kwaliteit te behalen voor onze eigenaren is een flink aantal stappen nodig. Tegelijkertijd 
realiseren wij ons ook dat niet alles in een keer kan worden aangepakt en het belangrijk is dat wij de juiste 
prioriteiten stellen en zaken in een logische volgorde aanpakken. Daarom is er op basis van input van 
eigenaren en Belangenverenigingen (BvEs) een roadmap gemaakt die de leidraad vormt voor het driejarige 
transformatieprogramma. Met deze roadmap richten wij ons eerst op het neerzetten van een stevige basis van 
waaruit wij kunnen bouwen naar een blijvende verbetering op de thema’s:

• Een duurzaam contract
• Optimale interactie
• Goede kwaliteit van Park, Accommodatie & Services
• Effectieve interne Eigenarenorganisatie.
 
De basis 
In 2022 en begin 2023 zijn de eerste stappen gezet voor het transformatieprogramma. Zo is er o.a. een start 
gemaakt met verbetering van de communicatie naar eigenaren: proactief en meer frequent. Hiermee komen wij 
tegemoet aan de wens om beter en tijdig geïnformeerd te worden. Ook aan de communicatie mét eigenaren is 
gewerkt: TopDesk heeft een update gehad, wij werken samen met BvEs aan de invulling van de nieuwe Beheer- en 
Exploitatieovereenkomst (BEX) en zijn beter bereikbaar via het Eigenaren Contact Centrum.

Invulling van het programma 
Aan de hand van de roadmap werken wij toe naar een beter EuroParcs, dat voldoet aan de behoeften en 
verwachtingen die u als eigenaar mag hebben bij een partnerschap met ons. Dit betekent dat wij vaker 
de interactie opzoeken, om tussentijdse feedback vragen en samen werken aan de initiatieven binnen het 
programma. Een van deze initiatieven is bijvoorbeeld de ontwikkeling van een inzichtelijk en consistent systeem om 
gas, water en elektriciteit met u af te rekenen zodat u niet voor onverwachte kosten komt te staan. Hiervoor richten 
wij een klankbordgroep van eigenaren op. Ook voeren wij dit jaar, in consultatie met de BvEs, het meerjarige 
onderhoudsplan (MJOP) breder in om kosten samen beter voorspelbaar en controleerbaar te maken.

Communicatie 
Proactieve en transparante communicatie is een belangrijk speerpunt. Wij nemen u dan ook graag mee in dit 
proces en informeren de BvEs ieder kwartaal over de voortgang van het transformatieprogramma. 

Met vriendelijke groet, 
Ted Aerts 
Director Owners

Transformatieprogramma voor 
EuroParcs vakantiewoning eigenaren

Een duurzaam contract

Optimale interactie

Park, Accommodatie & Services

Aan de hand van feedback vanuit eigenaren hebben wij deze 
verbeterslag gemaakt, zo hebben wij met deze update gewerkt aan: 

• Herziening van de informatie: up-to-date en van toepassing op alle 
eigenaren;

• Aanpassing van de structuur waarmee informatie sneller vindbaar 
is;

• Verbetering van de zoekfunctie;

• Een helder overzicht van veelgestelde vragen;

• Gebruiksvriendelijke formulieren voor het stellen van vragen en 
maken van meldingen;

• Vertaling van de omgeving in Duits en Engels.

Ook bieden wij binnen Topdesk regelmatig een chatfunctie aan 
om op een laagdrempelige manier uw vraag persoonlijk te kunnen 
beantwoorden. Natuurlijk staat ons Eigenaren Contact Centrum ook 
nog steeds telefonisch voor u klaar.

Benieuwd naar de nieuwe Topdesk omgeving? Op de hoofdpagina 
van het Topdesk Help Center staat nu een ‘Get Started’ knop die u 
meeneemt in de nieuwe omgeving met behulp van een animatie en 
een handleiding. Via een nieuwe eigenarenpagina www.europarcs.nl/www.europarcs.nl/
eigenareneigenaren vindt u makkelijk toegang tot de systemen Topdesk  
en Mijn EuroParcs. U logt hier in met uw inloggegevens en kunt  
ook nog steeds de directe link naar Topdesk gebruiken om  
in te loggen. Wij hopen dat u meer gemak ervaart met deze 
verbeterslag!

Toegankelijker en gebruiksvriendelijker. Dat is de nieuwe Topdesk 
omgeving die vanaf maandag 13 maart 2023 live gaat. De update 
van ons Help Center waar u informatie kan vinden, een vraag kan 
stellen of een melding kan maken moet het uitvoeren van deze 
acties vooral makkelijker maken. 

In 2023 willen wij toe naar één 
manier om aan alle eigenaren 
GWE te bieden. Het doel is om een 
uniform transparante methode 
te hanteren die eigenaren meer 
duidelijkheid en zekerheid biedt en 
ook voor EuroParcs werkbaar is.

Update Topdesk: 
meer gemak voor u

Leden gezocht 
voor klank-
bordgroep

Momenteel werken wij met diverse 
methodes om gas, water en elektra 
(GWE) af te rekenen. Dit is ontstaan 
vanuit eerdere afspraken met parken: 
een nieuw systeem voor GWE is 
nodig. Bij het opzetten hiervan 
willen wij een klankbordgroep van 
eigenaren betrekken om samen tot 
een gedragen methode te komen.  
 
Voorkeur voor de groepssamenstelling 
is een afspiegeling van de 
verschillende typen eigenaren: 
verhurend, niet-verhurend, oud-
Droomparken, oud-Topparken/Uniek 
parken en oud-EuroParcs.

Heeft u ervaring in het opzetten 
van bedrijfsprocessen en affiniteit 
met het onderwerp gas, water 
en elektra? En heeft u zin om de 
komende maanden een aantal 
keer bij EuroParcs samen te komen 
om de nieuwe GWE-systematiek 
te helpen ontwerpen? Stuur dan 
voor 20 maart een mail naar 
eigenarentransformatie@europarcs.
nl o.v.v. GWE klankbordgroep met 
daarin uw contactgegevens. 

U ontvangt hiervoor een onkosten-
vergoeding om tegemoet te komen in 
de reiskosten.

Wanneer u vragen heeft over het  
transformatieprogramma of actief mee 
wilt denken bij een van onze initiatieven 
kunt u een mail sturen naar  
eigenarentransformatie@europarcs.nl.

Effectieve eigenarenorganisatie

Ga naar de eigenarenpagina Bekijk de Topdesk animatie

http://www.europarcs.nl/eigenaren
http://www.europarcs.nl/eigenaren
http://www.europarcs.nl/eigenaren
https://www.youtube.com/watch?v=s7kCxUbev88

