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Omdenken in crisistijden
Tips voor campings en vakantieparken
De camping/kampeerbranche wordt hard geraakt door de coronacrisis. Er heerst op dit
moment veel onzekerheid binnen onze branche. Dit whitepaper biedt handvatten om met
deze crisis om te gaan, maar is vooral ook bedoeld om positief te blijven en in te zetten
op de periode erna. Zodat we samen sterker uit de crisis komen en alsnog een mooi
vakantieseizoen realiseren.

Wanneer kan mijn seizoen starten
De grootste vraag in onze branche is niet alleen of ik wel of niet open kan, maar ook hoe
ik open kan. Aan welke protocollen vanuit de overheid en camping federaties moet ik
mij conformeren. En hoe kan ik mijn dagelijkse operatie hier op aansluiten. Er gelden in
de meeste landen strenge maatregelen om samen de coronacrisis te bestrijden. Deze
hebben hun weerslag op de mogelijkheden voor campings en vakantieparken om open
te gaan.
Maak voor jouw camping of vakantiepark een goede kosten- en batenanalyse voor de
seizoensopening. Houd hierbij in ieder geval rekening met de volgende onderdelen:
•
•
•
•
•

Wat is het effect van wel/niet opengaan op mijn begroting op zowel de korte als de
lange termijn?
Kan ik het kampeerseizoen verlengen tot eind oktober?
Hoe kan ik mijn camping of vakantiepark zo goed mogelijk voorbereiden op de
heropening en wat zijn daarbij de voors en tegens?
Hoe kan ik mijn keuzes zo goed mogelijk naar mijn gasten, medewerkers en derden
communiceren?
Wat zijn mijn mogelijkheden om te investeren en mijn camping of vakantiepark voor
te bereiden op de toekomst?
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Wat is de huidige situatie en van welke regeling kan
ik gebruik maken?
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Mogelijke regelingen campings en vakantieparken
Nederland
• NOW-regeling (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud) voor
werknemers
• Coronavoucher SGR en ANVR of voucher van HISWA-Recron voor gasten
• Borgstelling MKB-Kredieten voor gunstige lening
• Uitstel van betaling belastingen
Frankrijk
• Coronavoucher aanbieden aan gasten
• Uitstel van betaling belastingen
• Afsluiten van een lening zonder zekerheidsrecht (Pret Atout van BPI France)
• Versimpelde werktijdverkorting (chômage partiel simplifié)
Spanje
• Flexibele uitkeringen voor werknemers (ERTE)
• Een openbare kredietlijn voor ondersteuning (La Línea de Avales)
• Coronavoucher aanbieden aan gasten
Italië
• Overheidssteun voor ontslagvergoeding
• Betalen van belastingen uitgesteld
• Terugbetalen van leningen opgeschort voor kmo’s en bedrijven die getroffen zijn
• Voucher aanbieden aan gasten
Verenigd Koninkrijk
• 80% loon vergoed voor werknemers
• Uitstel van betaling belastingen
• Zakelijke “tariefvakantie” voor recreatie
• Financiering voor bedrijfsondersteuning via Small Business Grants Fund (SBGF)
en Retail, Hospitality and Leasure Grant Fund (RHLGF)

Voor maatregelen in de overige landen in Europa verwijzen we je naar het overzicht op
deze website. De financiële regelingen vind je in het overzicht op deze website. Ook
buiten Europa zijn landen volop bezig met het bestrijden van het coronavirus en het
nemen van maatregelen. Zo gelden er in de USA, China, Australië, Nieuw-Zeeland en
Zuid-Oost Azië vergelijkbare maatregelen, waarin enkel de mate van striktheid en de
mogelijkheden voor financiering per land verschillen.
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Hoe bereid ik mij zo goed mogelijk voor op heropening?
Je hebt nu vrijwel zeker tijd om je goed voor te bereiden op de vertraagde opening. Denk
hierbij aan:
Het opstellen en publiceren van een zorgprotocol
Maak duidelijk wat het beleid is indien er een CoVid-besmetting op de camping
of het vakantiepark gesignaleerd zou worden. Communicatie van dat beleid geeft
vertrouwen aan de gasten. Kijk welke zorgvoorzieningen er in de buurt zijn en benoem
samenwerkingen met lokale huisartsen en ziekenhuizen. Verwerk dit in een
zorgprotocol en publiceer deze op de website.

Voorbereiden van hygiënemaatregelen
Informeer gasten bij aankomst over hygiëne protocollen. Houd er rekening mee
dat er meer tijd gaat zitten in hygiëne en bereid je hier goed op voor. Investeer in
desinfectiemiddelen en maak gebruik van een desinfectie machine voor het reinigen van
je glamping accommodaties. Denk hierbij ook aan het schoonmaken en desinfecteren
van bestek en keukengerei. Zorg dat medewerkers volledig geïnstrueerd zijn en dat ze
dit naar de gasten uitstralen.

Onderhoud aan accommodaties
Het uitgebreid onderhouden van je accommodaties is lastig tijdens het seizoen. Nu kom
je hier misschien wel aan toe. Lees bijvoorbeeld onze tips om de levensduur van je
glamping tenten te verlengen.

Verbouwingen en vernieuwingen
Investeer juist nu in additionele accommodaties, beter (privé) sanitair, zonnepanelen
of andere voorzieningen; dit zijn opties om nu over na te denken. Er wordt een enorme
toename verwacht in de vraag naar kwalitatieve campingvakanties. Door nu uit te
breiden, ben je voorbereid en kun je van dit seizoen straks alsnog een succes maken.
Bovendien profiteer je hier ook op de lange termijn van.

Investeren in je website & community
Voeg regelmatig relevante content toe en investeer tijd in het vernieuwen van je
website. Hetzelfde geldt voor je sociale media kanalen. Steek tijd in het bouwen van een
community en het uitbreiden hiervan.
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Waarom juist nu investeren?
Mocht je camping nog niet open zijn dan heb je nu de tijd en ruimte om na te denken
over investeringen in je camping of vakantiepark. Misschien zit je al een tijdje te denken
aan uitbreiding van faciliteiten of wil je graag glamping accommodaties bijplaatsen. Dit is
de tijd. Je bestemming is nu leeg, er is veel ruimte om onderhoud te doen en te zorgen
dat je locatie er straks op z’n best bij staat.
Wees je concurrenten een stap voor met innovatieve oplossingen en investeringen.
Richt een goede webshop in met online reserveringssysteem, vergroot je online
community of plaats extra accommodaties met eigen sanitair. Als je de infrastructuur
hebt liggen is dit snel te regelen. En werk anders aan een plan voor seizoen 2021 en
informeer naar de mogelijkheden.
Je kunt op de accommodaties met sanitair bovendien een hoger rendement maken als
de vraag, zoals verwacht, straks fors toeneemt.
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Communicatietips
1. Wees eerlijk en oprecht
Iedereen heeft te maken met de gevolgen van de coronacrisis en het
heeft ook impact op het persoonlijke leven van je gasten. Draai vooral
niet om de feiten heen en communiceer open en eerlijk over de situatie.
Heb je nog geen oplossing? Geef dit dan ook eerlijk aan. Niemand kan
voorspellen hoe de situatie er over een paar maanden uit ziet, dus jij
ook niet. Je openheid en oprechtheid zal sympathie opwekken bij je
gasten en zorgen voor een betere relatie.

2. Beantwoord veelgestelde vragen
Houd je gasten up-to-date over de situatie op jouw camping of
vakantiepark en probeer alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.
Aangezien de periode voor iedereen onzeker is, kun je veel vragen
van gasten verwachten. Het is slim om een FAQ-pagina in te richten
speciaal voor vragen rondom de coronacrisis zoals ook Camping De
Wâldsang heeft gedaan. Zo verwijs je gasten door naar deze pagina en
raakt je klantenservice of receptie niet overbelast.

3. Investeer in je relaties
Investeer juist in deze periode goed in je relaties. Werk bijvoorbeeld
samen met campings of vakantieparken in de buurt en kijk naar de
mogelijkheden vanuit de gemeente. Zoek samen naar oplossingen
die het toerisme in de regio verder kunnen helpen. Samen sta je
veel sterker. Zo kun je vraagstukken verdelen en oplossingen met
elkaar delen. Kijk ook naar de contacten die je hebt met lokale en
landelijke media en bedenk hoe je publiciteit kunt genereren voor jouw
bestemming of regio.
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4. Houd je website up-to-date
Misschien wel één van de belangrijkste tips: houd je website actueel
en zorg voor een corona-update die je elke dag aanpast. Denk aan
een update over hoe je bestemming er op dit moment bij staat, maar
ook aan welke faciliteiten geopend zijn en welke maatregelen je neemt.
Maak een doorverwijzing vanaf je homepagina naar deze pagina,
zodat de update gemakkelijk te vinden is voor bezoekers van je
website. Zie bijvoorbeeld deze update van De Krim Texel, maar ook dit
coronaprotocol voor campings en vakantieparken.

5. Vergroot je online bereik
Nu iedereen thuis zit, is dit hét moment om te investeren in je online
bereik. Houd je gasten up-to-date via je social media kanalen, maar
denk ook aan het verbeteren van je website. Daar zul je als je locatie
straks weer open gaat profijt van hebben. Juist nu heb je de tijd en
ruimte om een online strategie uit te denken. Maak hier gebruik van.
Vergroot je bereik en versterk je community. Zie bijvoorbeeld de
Facebookpagina van La Vallée Verte.

6. Omdenken: focus op wat je wel kunt
Ja, de situatie is onzeker en misschien kun je nog niet open, maar
het heeft geen zin om bij de pakken neer te gaan zitten. Focussen op
wat je wel kunt en vooruit kijken is een uitstekende manier om met
deze crisis om te gaan. Wat dacht je van het organiseren van online
quizes, virtuele tours opzetten voor je bestemming of het investeren
in 1,5 meter oplossingen? Laat je creativiteit de vrije loop en wie weet
met welke ideeën je komt. Zie bijvoorbeeld het online vermaak van
Camping De Lakens, Glamping Resort Weekend en attractiepark
Duinrell.
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Drie tot twaalf maanden vooruit kijken
Na regen komt zonneschijn en dan willen we er met z’n allen staan. Het is daarom
belangrijk om vooruit te kijken en te anticiperen op de periode na de crisis. Maar hoe ziet
deze periode eruit en waar moet je rekening mee houden?

Mensen verkiezen campings en vakantieparken boven hotels
Meer mensen gaan dichter bij huis op vakantie, waarbij ze een camping of vakantiepark
verkiezen boven een hotel en vooral kiezen voor een autovakantie. Dit omdat campings
en vakantieparken dichtbij de natuur liggen en je veel ruimte om je heen hebt. Ben
je hiervan bewust en communiceer de voordelen van een verblijf op een camping of
vakantiepark.

Bereid je voor op een 1,5 meter samenleving
Het komende seizoen zal er anders uitzien dan je gewend bent. In plaats van afwachten,
kun je beter alvast nadenken in oplossingen die ook in de periode na de coronacrisis
nog van toepassing kunnen zijn.
Bereid je dus voor op een 1,5 meter samenleving en bedenk hoe zo’n samenleving er op
jouw camping of vakantiepark uit zal zien.

Receptie
• Online inchecken en uitchecken
• Webshop inrichten waar je faciliteiten kunt reserveren en lokale
COVID-19 proof activiteiten kunt boeken

Verantwoord socializen
• Online welkomstpraatje denk daarbij aan een video boodschap
• Op afstand een drankje doen met 1,5 meter afstand
• Contact met gasten op afstand, bijvoorbeeld telefonisch of via chat
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Horeca
• Maaltijdpakketten bezorgen bij accommodatie
• Ontbijtservice
• 1,5 meter indeling restaurant/bar/terras

Faciliteiten
• Online boeken
• Boodschappen online bestellen
• Richt gemeenschappelijke plekken in op 1,5 meter regeling (o.a.
bij speeltuinen, sport plekken, bbq plekken)

Animatie/entertainment
• 1,5 meter animatieprogramma’s (denk aan online aerobics lessen
en minidisco)
• Online entertainment (denk aan online quizes)
• Langsbrengen van knutsel- en sportpakketten bij accommodaties

Reële kans dat zwembaden gesloten blijven
Er bestaat een kans dat zwembaden dit seizoen gesloten zullen blijven omdat het lastig
is om hier de 1,5 meter afstand te garanderen. Maak daarom een inventarisatie welke
alternatieve verkoeling er is op je bestemming en in de directe omgeving en gebruik
dit in de communicatie naar je gasten. Denk aan een groot meer, de zee of een rivier
waar het makkelijker is om afstand te bewaren. Houd er wel rekening mee dat ook hier
strenge regels kunnen gelden voor recreatie en houd je gasten daarvan goed op de
hoogte.

Zorg dat je personeel klaar staat
Als het seizoen eenmaal wordt opgestart, moeten we met z’n allen in één keer van
nul naar honderd schakelen. Dit betekent dat je nu al moet zorgen dat je voldoende
medewerkers achter de hand hebt als het zover is. Leid je medewerkers nu al op
zodat er straks snel geschakeld kan worden. Een goede samenwerking met een
uitzendbureau of zelf een oproeppool samenstellen is een pré. Denk bijvoorbeeld aan
extra schoonmaakdiensten voor accommodaties en sanitair.
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Wees voorbereid op last-minute periode
Zorg dat je voorbereid bent als mensen straks massaal gaan reserveren. De behoefte
aan vakantie zal na zo’n tijd thuis zitten groot zijn en de verwachting is dat er heel veel
last-minute reserveringen worden gedaan. Zorg nu alvast dat je website het aantal
bezoekers aan kan. Zorg ook dat je optimaal bereikbaar bent bij de receptie, aan de
telefoon en via de website.

Belang van accommodaties en campingplaatsen met sanitair
Heb je al accommodaties en campingplaatsen met eigen sanitair? Dan heb je een
streepje voor. Communiceer duidelijk naar je gasten dat er campingplaatsen met privé
sanitair beschikbaar zijn en dat je accommodaties met sanitair hebt. Dit vergroot de kans
dat gasten naar je vakantiebestemming komen.
Grijp de situatie ook aan als kans om je campingplaatsen anders in te richten, want het
belang van accommodaties met eigen sanitair is groot. Zo kun je voor gasten met een
camper een douche unit plaatsen bij de campingplaats en voor tentkampeerders extra
plaatsen met privé sanitair creëren. Er bestaan mogelijkheden om zulke units tijdelijk te
huren, zodat de kosten van de investering laag blijven. Denk ook na over het plaatsen
van extra accommodaties met sanitair. Hier vind je een overzicht van onze opties voor
het plaatsen van glamping tenten.

Kansen om je seizoen te verlengen
Het seizoen start later op dan normaal. Hierdoor mis je als camping of vakantiepark
inkomsten. Gelukkig zijn er voldoende mogelijkheden om je seizoen te verlengen.
Kijk naar de mogelijkheden om de bezetting in september en oktober te verhogen
en je seizoen uit te breiden naar de winterperiode. In onze glamping accommodaties
is het bijvoorbeeld mogelijk om pelletkachels te plaatsen. Een voorbeeld van een
glamping bestemming die al geïnvesteerd heeft in winterglamping is Buitenplaats
Beekhuizen. In dit blog vind je meer informatie over deze investering en het effect op de
bezettingsgraad.
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2021 en verder na de coronacrisis
Binnen de recreatiemarkt zal een aantal dingen blijvend veranderen, bereid je hier goed
op voor. Maar profiteer ook in 2021 en daarna van de investeringen die je nu maakt.
Rust elke accommodatie uit met eigen sanitair, zorg voor meer groen en ruimte op je
terrein en laat je gasten blijvend profiteren van allerlei online diensten die je nu mogelijk
gaat aanbieden.
Accommodaties met eigen sanitair blijvend interessant
Je financiële ruimte voor investeringen is nu misschien beperkt, maar er zijn voldoende
initiatieven waarbij je niet direct de hoofdprijs hoeft te betalen. Denk aan het huren of
leasen van accommodaties en sanitair, maar ook aan het investeren in accommodaties
met een korte terugverdientijd. Een glamping tent heeft bijvoorbeeld een kortere
terugverdientijd (gemiddeld 2 jaar) dan een mobile home (gemiddeld 4 jaar.)

Campings en vakantieparken ook voor stellen interessant
Er liggen grote kansen voor stellen wanneer campings en vakantieparken blijvend in
trek zijn vanwege de ruimte en de natuur. Houd er rekening mee dat groepsverblijven
voorlopig minder populair zullen zijn. Je kunt je qua investering dus beter richten op het
aanbieden van meer luxe ingerichte twee- of vierpersoons accommodaties. Creëer een
hotelgevoel, inclusief de service, denk bijvoorbeeld aan een ontbijtservice, opgemaakte
bedden en een welkomstpakket bij aankomst. Bovendien kun je zo je bezettingsgraad in
het voor- en naseizoen eenvoudig verhogen.

Herinrichten boekingsproces en planning
Voor de coronavouchers geldt dat deze uiterlijk een jaar na uitgifte ingeleverd kunnen
worden. Houd er dus rekening mee dat gasten ook in 2021 deze vouchers kunnen
inleveren. Maak een optie aan in je reserveringssysteem waarbij gasten eenvoudig
de voucher kunnen indienen en houd ook rekening met het aantal gasten dat nog een
voucher heeft bij het accepteren van reserveringen. Informeer je gasten op tijd over de
periodes die nog vrij zijn en de datum waarop zij hun voucher moeten inleveren.
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Door de coronacrisis gaan gasten naar alle waarschijnlijkheid volgend jaar ook later
reserveren, omdat ze er zeker van willen zijn dat hun vakantie doorgaat. Toch wil je
als vakantiepark of camping zicht hebben op het aantal gasten dat je kunt verwachten
in een periode. Kom daarom met een alternatief voor de aanbetaling, waarbij gasten
vrijblijvend kunnen reserveren of kosteloos kunnen annuleren tot kort voor vertrek.

Samen sterker uit de crisis
We hopen dat we met z’n allen sterker uit deze crisis komen en dat ons whitepaper je
op weg helpt bij het overzien van de crisis en het anticiperen op verandering. Ook in
deze bijzondere tijden staan we als LuxeTenten voor je klaar. We brengen campings
en vakantieparken graag met elkaar in contact om samen naar oplossingen te zoeken.
We hebben immers allemaal hetzelfde doel: een ultieme beleving bieden aan gasten
en bouwen aan mooie en warme herinneringen. Samen staan we sterk en kunnen
we zorgen dat zoveel mogelijk gasten ook dit seizoen van een welverdiende vakantie
kunnen genieten.
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Wie zijn wij?
Een onvergetelijke vakantie. Dát is de waarde die wij met unieke tent lodges creëren
voor gasten op campings en vakantieparken. Wij bouwen onvergetelijke ervaringen.
Campings, vakantieparken en touroperators vertrouwen op ons als partner in innovatie,
gebaseerd op onze kennis en kunde om een verblijf op hun park vorm te geven.
De eerste reizigers ontdekten een eeuw geleden de ‘safari’ op de Afrikaanse savanne.
Het gemak waaraan ze thuis gewend waren, namen zij mee in compleet ingerichte
safaritenten. Vanuit dat idee legden wij ruim tien jaar terug het fundament voor
‘glamping’. Met onze accommodaties bieden wij het avontuurlijke gevoel van een tent
met het comfort van een hotel.
Met campings, vakantieparken en touroperators hebben we wereldwijd de nieuwe
standaard in ‘luxury’ camping bepaald. Dat schept verwachtingen voor de toekomst, die
wij graag inlossen. Dus blijven we de grenzen opzoeken, als de pionier die we diep van
binnen zijn. Continu op zoek naar verbluffend design, kwaliteit, robuuste luxe en stijl. Zo
ontstaat een steeds breder portfolio, maar altijd met onze herkenbare signatuur.
Ook in deze tijden van crisis staan wij voor je klaar. Laten we samen alsnog een
geslaagd vakantieseizoen 2020 neerzetten. En laten we met veel positiviteit kijken naar
de toekomst!
Wil je eens gedachtes uitwisselen met een branchegenoot of ideeën toetsen? Voel je vrij
om met ons contact op te nemen via onderstaand telefoonnummer.

Titaniumweg 4 I 8304 BR Emmeloord I The Netherlands
+31 (0)527 620 325 I sales@luxetenten.com I luxetenten.com
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