
Uw vakantie-
woning als 

inkomstenbron 
Hoe EEZZ jouw accommodatie 
verhuurt, verzorgt en promoot



Welkom bij EEZZ!

Wij verzorgen de verhuur  
van jouw vakantiewoning  
van A tot Z. 

Jouw vakantiewoning is 
vanaf nu niet meer alleen 
een plek van ontspanning, 
maar ook een bron van 
extra inkomsten. Voor EEZZ 
is jouw accommodatie de 
start van een ideale vakantie 
voor onze huurders. EEZZ 
ontzorgt jou in het gehele 
verhuurproces, zodat jij 
nergens meer aan hoeft te 
denken. 

In deze folder vertellen we 
je precies wat wij van EEZZ 
allemaal voor jou kunnen 
betekenen. 

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

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 en 
huurders. 



Een vakantiewoning als belegging
Spaargeld op de bank levert tegenwoordig niet veel meer op, dus veel mensen kiezen 
ervoor om hun geld te beleggen in de vorm van een vakantieaccommodatie. Wanneer deze 
vakantiewoning voldoende verhuurd wordt gedurende het jaar, kan dat een mooi rendement 
opleveren. Bij EEZZ kan bij een volledig jaar verhuur het bruto rendement oplopen tot wel 15%. 

Bij veel vakantiehuizen die je koopt ben je zelf niet vrij om te kiezen wanneer je gebruikt maakt 
van jouw accommodatie, maar bij EEZZ kan dit wel. Jij geeft op tijd aan ons door wanneer je 
zelf gebruik wilt maken van jouw accommodatie en wij zorgen ervoor dat er dan geen gasten 
in de accommodatie geboekt worden.

Jouw accommodatie is in het beheer EEZZ dus niet alleen een goede investering, maar ook een 
fijne plek om zelf vakantie in te vieren. 

Wat doet EEZZ voor jou? 
Waarschijnlijk ben je nieuwsgierig naar wat EEZZ allemaal voor jou en jouw accommodatie kan 
betekenen. Wij nemen je alle zorgen uit handen wanneer het gaat om de administratie rondom 
de verhuur van jouw accommodatie, de praktische zaken van de verhuur en daarbij zorgen wij 
ook voor de nodige promotie van jouw vakantieverblijf. Op deze manier zorgen wij ervoor dat 
jij je helemaal niet meer druk hoeft te maken om de verhuur van jouw accommodatie, want wij 
nemen jou al het werk uit handen. 

Wat dit praktisch betekent, lees je onder de kopjes ‘EEZZ verzorgt de administratie’, ‘EEZZ 
zorgt voor de praktische zaken’ en ‘EEZZ promoot´. 



EEZZ verzorgt de administratie
Wanneer je besluit dat EEZZ de verhuur van jouw accommodatie op zich mag nemen, dan zorgen 
wij ervoor dat jij je niet druk hoeft te maken om de administratie rondom de verhuur. 
Wij verzorgen de boekingen van jouw accommodatie en onderhouden het contact met de 
huurders. Ook de inning van de huren en de overige kosten nemen wij op ons. Daarnaast regelen 
wij de afwikkeling van borg. Zoals je ziet wordt alles voor je geregeld!

Dat wij alle administratie voor jou regelen wil niet zeggen dat jij geen inzage hebt. Jij kunt 
wanneer je maar wilt inloggen in jouw persoonlijke omgeving op de website van EEZZ. Daar heb 
je altijd inzage in de status van de boekingen van jouw accommodatie en in jouw administratie. 

EEZZ zorgt voor de praktische zaken
Natuurlijk wil jij niet voor elk kleinigheidje gebeld worden door huurders en zie je het ook niet 
zitten om elke week aanwezig te zijn bij jouw accommodatie om de sleutels te overhandigen aan 
de volgende huurder. Gelukkig is EEZZ er om deze taken en nog meer van jou over te nemen. 

EEZZ regelt voor jou:
• technische service
• onderhoud van het groen rondom jouw accommodatie
• de sleuteluitgifte
• de parktoegang (de slagboompas) 
• het aan- en afsluiten van accommodaties
• schoonmaakonderhoud

Zoals je ziet zorgt EEZZ voor alle praktische zaken, zodat jij daar niet wekelijks aan hoeft te 
denken. 

EEZZ promoot
Wanneer je besluit dat EEZZ jouw vakantiewoning mag verhuren, dan gaan wij voor jou aan 
de slag. Wij willen namelijk graag dat de accommodaties van EEZZ zo vaak mogelijk verhuurd 
worden.

Sowieso krijgt jouw accommodatie 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. 

Natuurlijk adverteren wij ook op grote internationale websites en bekijken we altijd per 
accommodatie wat nodig is om hem juist in de markt te zetten. Zo zorgen wij ervoor dat jouw 
accommodatie zoveel mogelijk onder de aandacht komt van mogelijke huurders. 

Ook 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



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

Jouw accommodatie, 
onze zorg!

Wil jij meer rendement uit 
jouw accommodatie halen, zonder 
daar meer tijd aan kwijt te zijn? 

Dan zoek jij 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


