Uw vertrouwde accommodatie

IN PROFESSIONELE HANDEN
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INVESTEREN

gaat hier hand in hand met genieten

Het bezit van een recreatiewoning of havenappartement op Maasresidence Thorn is niet alleen een slimme
investering, het is ook een zakelijke activiteit. Het draait hierbij om het samengaan van enerzijds zorgeloos
genieten en anderzijds het behalen van een optimaal verhuurrendement. En dat betekent dus dubbel genieten!

Alles perfect geregeld
Ons doel is om u totaal te ontzorgen met de focus op de hoogste kwaliteit
tot in het kleinste detail. Van boekingen en betalingen tot schoonmaak

uw
accommodatie

en administratieve afhandelingen. U bent als eigenaar verzekerd
van een professionele aanpak met duurzame kwaliteit voor uw
accommodatie, een goede bezettingsgraad en optimale

maximaliseren
rendement

verhuurresultaten. Dit alles doen we in samenwerking met lokale
partijen, aangestuurd door ResortNet, de krachtige motor achter
Maasresidence Thorn Verhuur & Beheer.

best
hospitalit y
experience

ResortNet is één van de premium labels van de BungalowNet Group en verzorgt de verhuur,
exploitatie en het beheer voor hoogwaardige, zelfstandige recreatieparken in binnen- en buitenland.

RESORTNET

premium label van de BungalowNet Group

Met ruim 20 jaar ervaring en een omvangrijke verhuurportefeuille

en snel te anticiperen op veranderende situaties. Het park

heeft deze organisatie een bewezen professionele staat van

wordt vermarkt onder het eigen merk Maasresidence Thorn

dienst. ResortNet ondersteunt Maasresidence Thorn Verhuur &

en boekingen worden rechtstreeks gedaan op de website

Beheer onder andere met eigen IT, marketing, customer service,

parcmaasresidencethorn.nl

operational team en het state-of-the-art softwaresysteem voor

Doel is een voortdurende optimale bezetting voor Maasresidence

boekingen. Deze unieke boekingssoftware van ResortNet maakt

Thorn te bereiken. En dit met alle oog voor de identiteit,

het mogelijk om met de ruim 200 internationale partners en

uitstraling en beleving van Maasresidence Thorn.

touroperators waarmee wordt samengewerkt, het aantal geïn-

De ondersteuning door ResortNet is allesomvattend, van op

teresseerden voor Maasresidence Thorn wereldwijd te vinden,

maat gemaakte software, personeelsopleidingen, verkoop-,

het aantal boekingen te optimaliseren, realtime te monitoren

marketing- en IT-ondersteuning, tot een 6-talige klantenservice.

“Onze specialisten zijn opgeleid om technologie en recreatie
te combineren met maximaal succes en zichtbare resultaten”

Eigenaarspagina
Als eigenaar kunt u op de site een persoonlijke eigenaars-

handige gebruikershandleiding. Alle aandacht, IT en capaciteit

pagina volgen, waar alle belangrijke aspecten van uw object

worden gebruikt om Maasresidence Thorn en uw vakantie-

beheersbaar en gemakkelijk te overzien zijn. Te denken valt aan

accommodatie onder de aandacht van de doelgroep

open en geboekte periodes, uw eigen vakantieperiodes, extra

te brengen. En dat onderscheidt ResortNet in de markt, voor-

serviceopties, relevante rapportages, statistieken en een

uitlopen in techniek en oog voor kwaliteit en detail. Het park,

directe communicatielijn met de parkmanager. Alles is op maat

de locatie, uw vakantieaccommodatie en uiteraard de gasten

aangepast aan uw contracten en afspraken en voorzien van een

staan centraal.

ONZE KRACHT

Kwaliteit, technologie, service en goed beleid
combineren tot een optimaal resultaat!
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EEN BEWEZEN CONCEPT
voor een gezond rendement

Bergvliet Villa’s
EXCLUSIEF VERHUUR

Verhuur en ondersteuning
bij het beheer, de exploitatie
en de ontwikkeling.

Vallée les Etoiles
PARK IN EIGENDOM

Verhuur en complete ontzorging
bij het beheer, de exploitatie
en de ontwikkeling.

Kwaliteit
boven
kwantiteit

“Wij geloven niet dat de grootste verhuurorganisatie kwaliteit en rendement
als hoogste prioriteit kan waarmaken. Onze visie is juist ervoor te zorgen om
niet teveel vakantieparken in hetzelfde gebied door ons te laten verhuren en
exploiteren. Hiermee voorkomen we kannibalisatie van boekingen met als
gevolg interne prijsconcurrentie en lagere verhuurresultaten. Wij kiezen voor
geselecteerde premiumlocaties binnen Nederland en daarbuiten, zodat we
de juiste focus op de vakantieparken kunnen houden. Maasresidence Thorn
is bij uitstek een locatie om onze onderscheidende, bewezen werkwijzen
in te zetten.“
Karel Lanser (Resortnet)

De kracht van een
multinational...
de betrokkenheid en
de passie van een
familiebedrijf.

parcmaasresidencethorn.nl

Member of the

