
 

 

 

  

  

EuroParcs verovert België met 

aansprekend recreatievastgoed  

Het Nederlandse EuroParcs wil de 

ontwikkeling van luxe vakantieresorts in 

België en Luxemburg in een versnelling 

brengen. De ambities van het Apeldoornse 

bedrijf, dat momenteel in België al 3 resorts 

in eigendom heeft, zijn groot, want in de 

komende twaalf maanden staan maar liefst 

10 leisureparken gepland om te ontwikkelen. 

In Nederland is dit bedrijf een van de 

marktleiders in de verkoop en exploitatie van 

vakantiewoningen. Momenteel beheren en/of 

ontwikkelen ze 54 resorts verspreid over 

Nederland, België en Bonaire, wat neerkomt 

op ruim 10.000 recreatiewoningen. Ook in 

het mondaine skigebied Karinthië is de 
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ontwikkeling van enkele vakantiedomeinen 

gestart.  

“De vraag naar betaalbaar vastgoed voor vakantie 

in eigen land was al langer in de lift. Door de 

coronacrisis is dit vandaag de dag helemaal 

booming business, omdat gezinnen hun eigen land 

herontdekt hebben als vakantieland. Nieuw voor 

België is dat wij bewust inzetten op betaalbare 

luxe vakantiewoningen als investering of om zelf 

te genieten even weg van huis. Een weekendje 

weg zonder verre afstanden af te leggen, micro-

vakanties zoals we ze noemen, worden steeds 

vaker geapprecieerd en verhogen het 

weekendgevoel van ontspanning. Dankzij de 

toegankelijke investeringsformule beleg je je 

spaarcenten voor later en geniet je vandaag van 

je eigendom”, legt Wim Vos jr., zaakvoerder 

EuroParcs uit. 

Het concept is eenvoudig. Als investeerder koop je 

een vakantiewoning die daarna door EuroParcs 

wordt verhuurd met een goed jaarlijks rendement. 

Deze beproefde succesformule uit Nederland komt 

nu naar België. De parken onderscheiden zich door 

de luxe uitstraling en inrichting van zowel de 

resorts als de verblijfsaccommodaties. De kwaliteit 

staat voorop en daarom wordt elk park standaard 

voorzien van hotelvoorzieningen, zoals catering en 

horeca, schoonmaak en animatie . 

De ambities zijn groot, maar dankzij de 

investeringsgroep Waterland Private Equity 

Investment kunnen de grote expansieplannen ook 

effectief waargemaakt worden. Momenteel zijn er 

in België al resorts in ontwikkeling in Zutendaal, 

Mol én in Durbuy. De plannen van EuroParcs in 

België zijn duidelijk: nog 8 tot 10 resorts binnen 

het komende jaar ontwikkelen. 

“België is een fantastische markt om in te 

investeren”, vult Jeroen Knols, countrymanager 

België EuroParcs, aan. ,,Onze investerings- en 

uitbatingsformule is in Nederland al jaren 

succesvol. Na een marktverkenning was de 



volgende stap duidelijk. In België is er een heel 

groot potentieel voor betaalbaar 

investeringsvastgoed in de recreatieve sfeer. Je 

kan bij ons al een woning verwerven vanaf 

100.000 euro. We kijken er dan ook naar uit om in 

België ons aanbod concreet verder uit te bouwen. 

We hebben een team van 10 topverkopers voor 

deze projecten samengesteld en zullen voor onze 

Belgische bedrijfsactiviteiten ook samenwerken 

met andere Belgische bedrijven. Onze 

belangrijkste partner wordt het Hasseltse 

communicatiebureau Hands die mee haar 

schouders zet onder de doelstelling om 200 

vakantiewoningen in de markt zetten. We geloven 

rotsvast in deze samenwerking.” 

De operaties voor België worden dan ook 

gebundeld vanuit Hasselt in het dienstencentrum 

Books The Office. “Bij Hands hebben we meer dan 

15 jaar ervaring in de promotie van residentieel 

vastgoed en toerisme”, legt zaakvoerder Kristof 

Schiepers uit, “Toerisme Limburg, Logeren in 

Vlaanderen, Regionaal Landschap Hoge Kempen, 

Circuit Zolder én Vestio zijn maar enkele 

voorbeelden hiervan. Voor het project van 

EuroParcs combineren we deze 2 expertises. We 

hebben een divers en professioneel team en 

geloven sterk in het product en concept dat 

EuroParcs neerzet.” 

* Voor meer informatie www.europarcsverkoop.be 

of neem contact op met de communicatie-

afdeling: Warner de Weerd (0031-6-13453238) of 

Frank Bijl (0031-6-53346356). 
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