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‘Upgrading’ wordt versneld uitgevoerd na overname door Franse partij 

 

Roompot Vakanties steekt 30 miljoen euro in restyle 
vakantieparken 
 

Roompot Vakanties gaat ruim 30 miljoen euro steken in een ingrijpende restyle van een groot aantal 

vakantieparken. De omvangrijke operatie wordt versneld uitgevoerd nu het van origine Zeeuwse bedrijf is 

overgenomen door de Franse participatiemaatschappij PAI Partners.  Eind maart 2017 zijn de eerste 450 

accommodaties klaar. De bedoeling is dat de grootscheepse operatie over vier jaar is afgerond. 

 

Acht parken trappen af in 2017 

Roompot Vakanties en PAI Partners hebben eerder al aangekondigd dat er verder geïnvesteerd gaat worden in de 

kwaliteit van vakantieverblijven en de upgrade van vakantieparken. De afgelopen tijd zijn de verschillende parken 

onder de loep genomen. Zo is beoordeeld welke vakantieverblijven in aanmerking komen voor een volledige 

restyle dan wel enkele aanpassingen. De eerste vakantieparken die nu onder handen worden genomen, zijn 

Vakantiepark Aquadelta in Bruinisse, Kustpark Egmond aan Zee, Vakantiepark De Katjeskelder in Oosterhout, 

Vakantiepark Kijkduin in Den Haag, Klein Vink in Arcen, Hof Domburg in Domburg, Roompot Beach Resort in 

Kamperland en Vakantiepark Weerterbergen in Weert. 

 

De restyling wordt in verschillende fases uitgevoerd. In het project worden bestaande woningen gerestyled volgens 

drie ‘inrichtingsconcepten’:  Beach, Nature en Relax. Deze concepten staan ieder voor een eigen kleurstelling, 

sfeer en materiaalgebruik.  

 

Hogere versnelling 

"Met onze nieuwe Franse eigenaar kunnen we schakelen naar een hogere versnelling”, aldus CEO Jurgen van 

Cutsem van Roompot Vakanties. “Zowel wat betreft het realiseren van onze groeiambities als ook onze wens om 

grootschalig te investeren in de verdere verbetering van ons product”, zegt Van Cutsem. “We zijn het grootste 

recreatiebedrijf van Nederland. Het doel is om onze huidige portfolio kwalitatief verder te verbeteren, iets waar we 

nu al enkele jaren mee bezig zijn.” Momenteel is Roompot vooral actief in Nederland, Duitsland, België en 

Frankrijk.  

 

Over Roompot Vakanties 

Roompot Vakanties is de grootste aanbieder van vakantieparken in Nederland. Meer dan 2.100 medewerkers 

staan klaar om de gasten samen te laten genieten van een welverdiende vakantie. Zo worden er ieder jaar zo’n 10 

miljoen overnachtingen geboekt in de 32 eigen vakantieparken in Nederland en Duitsland. Ook biedt Roompot 

Vakanties nog meer dan 150 vakantiebestemmingen aan in Europa, waarvan de meeste in Frankrijk en België. 
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Naast vakantieparken en campings heeft Roompot Vakanties een breed pallet aan accommodaties zoals hotels en 

resorts; van comfortabel tot zeer luxe. 

 

Noot voor de redactie (niet voor publicatie): 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marc Volleman, Manager Public Relations & Communications  

T  0113 - 374320, M 06 - 570 827 20 of e-mail: Volleman.M@roompot.nl 


