Récidence Koningshof neemt verhuuractiviteiten weer zelf ter
hand
11-05-2020 16:11

Na vijf jaar heeft Résidence Koningshof afscheid genomen van de verhuurorganisatie van Hogenboom en
Roompot. Sinds januari dit jaar verhuurt het vakantiepark in Schoorl haar vakantiewoningen zelf onder het label
‘Uniek Parken’.
Résidence Koningshof is een vakantiepark in Schoorl met 75 vakantiewoningen, geschikt voor 2 tot 6
personen. De woningen zijn gebouwd in Oudhollandse stijl en zijn ook met sauna en jacuzzi te boeken. Dankzij
de ligging aan de rand van Nationaal Park De Schoorlse Duinen en vlak bij het strand is het een geliefde
bestemming voor toeristen.
Na een samenwerking met Hogenboom Vakantieparken en Roompot Vakanties verhuurt Résidence
Koningshof haar vakantiewoningen via een eigen website, gerealiseerd door Booking Experts en Booking
Boosters. Deze website is sinds 6 januari 2020 live. Résidence Koningshof behoort samen met Bungalowpark
Zuiderzee en Bungalowpark Remboe Village tot Uniek Parken, dat momenteel ook aan het ontwikkelen is in
Wapenveld.
De reden voor de overstap van Roompot naar een eigen boekingssysteem via Booking Experts was de wens
naar meer controle en meer eigen inbreng. “Sinds de overstap bepalen we zelf onze prijzen en kortingen en

kunnen we beter onderscheid aanbrengen in de woningen”, aldus Linda Zwemmer, boekhoudster en
receptioniste bij Résidence Koningshof.
Ook wilde Résidence Koningshof minder afhankelijk zijn van touroperators en boekingen zelf genereren.
Samenwerkingen met grote touroperators als Booking.com en Belvilla blijven bestaan, maar men boekt nu ook
direct via de website van Résidence Koningshof. Linda: "In het begin vonden we het spannend, maar gelukkig
vinden mensen ons alsnog via onze website, dus de marketing is top".
Natuurlijk bracht de overstap veel nieuwe uitdagingen met zich mee. "Wel hele leuke uitdagingen", aldus Linda.
"Het was even wennen, maar achteraf gezien zijn we heel blij dat we alles nu zelf beslissen en dat er naar onze
wensen en ideeën wordt geluisterd".
Meer informatie over het park: www.residencekoningshof.nl
Meer informatie over het boekingssysteem: www.bookingexperts.nl
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