Zorgeloze
particuliere verhuur
op uw vakantiepark
Hoe EEZZ accommodaties op uw
park verhuurt, verzorgt en promoot

Welkom bij EEZZ!

Over EEZZ

EEZZ verzorgt de particuliere
verhuur van vakantiewoningen
op uw vakantiepark van A tot Z.

EEZZ is het bedrijf van jonge ondernemers
Guy en Gidion. De onderneming vormt de
schakel tussen verhuurders en huurders van
accommodaties op vakantieparken. EEZZ
zorgt ervoor dat de gasten een fantastische
vakantie hebben en ontzorgt hierbij de
verhuurders en parkeigenaren.

Voor EEZZ is een accommodatie
op uw vakantiepark de start
van een ideale vakantie voor
onze huurders. EEZZ ontzorgt
u daarbij in het gehele
verhuurproces, zodat u nergens
meer aan hoeft te denken. Alle
particuliere verhuur op uw park
in de handen is van slechts één
partij: EEZZ.
In deze folder vertellen we u
precies wat wij van EEZZ voor u
kunnen betekenen en hoe wij de
particuliere verhuur op uw park
ontzorgen.

Gidion en Guy hebben elkaar vele jaren
geleden leren kennen tijdens hun opleiding
Facilitair Management en hebben allebei
ruime ervaring opgedaan in de wereld van de
facilitaire dienstverlening en de horeca.

Zelf bezitten beide heren diverse
accommodaties die zij verhuren en zo
kwamen zij in 2018 in gesprek met Roompot
Vakantieparken. Ze kregen de kans om samen
de particuliere verhuur van accommodaties
op verschillende vakantieparken te gaan
verzorgen en deze kans pakten zij met beide
handen aan. Inmiddels zijn zij onder de
naam EEZZ op diverse parken en campings
de succesvolle schakel tussen verhuurders,
huurders en het vakantiepark.

EEZZ verzorgt de administratie
Wanneer u besluit dat EEZZ de verhuur van accommodaties op uw vakantiepark op zich mag
nemen, dan zorgen wij ervoor dat u zich niet druk hoeft te maken om de administratie rondom de
verhuur.
Wij verzorgen de boekingen van de accommodaties en onderhouden het contact met de
huurders. Ook de inning van de huren en de overige kosten nemen wij op ons. Tevens is het
ook mogelijk om uw logés op het park door EEZZ te laten regelen. De betalingen aan het park
worden geregeld via EEZZ, u hoeft dus niet meer de administratie van alle verschillende gasten
en logés in accommodaties bij te houden.

Wat doet EEZZ voor u?
Waarschijnlijk bent u nieuwsgierig naar wat EEZZ allemaal voor u en uw vakantiepark kan
betekenen. Wij nemen u alle zorgen uit handen wanneer het gaat om de administratie rondom
de verhuur van accommodaties, de praktische zaken van de verhuur en daarbij zorgen wij ook
voor de nodige promotie van de vakantieverblijven en daarbij ook uw park.
Wij maken de verhuur van accommodaties overzichtelijk en zorgen dat alle administratie op
één plek terug te vinden is. Op deze manier zorgen wij ervoor dat u zich helemaal niet meer
druk hoeft te maken om de verhuur van accommodaties op uw vakantiepark, want wij nemen u
al het werk uit handen.

EEZZ zorgt voor de praktische zaken

EEZZ promoot

Natuurlijk wil u niet voor iedere kleinigheid benaderd worden door huurders en ook daar
komen wij om de hoek kijken. EEZZ is er om onder andere de volgende taken uit te voeren bij
de verhuur van accommodaties op uw vakantiepark:

Wanneer u besluit met EEZZ in zee te gaan, dan gaan wij ook voor uw park aan de slag. Wij
willen namelijk graag dat de accommodaties van EEZZ zo vaak mogelijk verhuurd worden.

EEZZ regelt voor u:
• Sleuteluitgifte i.s.m. met uw receptie
• Schoonmaak en onderhoud van de accommodaties
• Administratie
• Het verzorgen van managmentrapportages

Sowieso krijgen de accommodaties een prominente plek op de website van EEZZ. Daarnaast
zijn wij actief aanwezig op social media en promoten wij daar regelmatig de accommodaties
die wij in de verhuur hebben. Ook op diverse internationale websites worden de
accommodaties gepromoot.
Wij doen dus ons best om de accommodaties op uw park of camping zoveel mogelijk te
verhuren. Doordat er meer gasten aanwezig zijn op uw park, kunt u een stijging zien in de
omzet van bijvoorbeeld horeca en winkels op uw park.

Zoals u ziet zorgt EEZZ voor alle praktische zaken. Wij zorgen ervoor dat u zich geen zorgen
hoeft te maken om de verschillende accommodaties op uw park en de verhuur hiervan.
Daarnaast liggen de accommodaties die door EEZZ worden verhuurd er altijd netjes bij en
nemen wij uw taak over als aanspreekpunt voor de gasten.

Tot slot verzorgen wij alle informatieverstrekking aan (toekomstige) gasten en zijn wij
telefonisch op alle werkdagen bereikbaar voor vragen.

www.eezz.nl
www.facebook.nl/renttorelax
www.instagram.com/eezz_renttorelax

Uw accommodaties,
onze zorg!
Wilt u minder tijd kwijt zijn aan de
verhuur van accommodaties op
uw vakantiepark, maar wel volledig
overzicht en inzicht hebben? Dan zoekt
u EEZZ. Bel ons vandaag nog!
Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar
van 09.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer
+31 (0)88 6003210.
Een email sturen kan natuurlijk 24 uur
per dag naar feel@eezz.nl

www.eezz.nl

Postadres:
Rukkenerweg 2a
6373 HL Landgraaf
+31 (0)88 600 32 10
feel@eezz.nl

