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NICHESPELER BEAUJEAN VACANCES VIERT 30-JARIG BESTAAN
FAMILIEBEDRIJF MET VERNIEUWDE UITSTRALING
GULPEN – Het Limburgse familiebedrijf Beaujean Vacances bestaat in 2022 dertig
jaar. Dit jubileum en de grote groei van de afgelopen jaren zijn redenen genoeg om
hun verhaal en uitstraling te vernieuwen. De nieuwe communicatielijn slaat een brug
tussen het familie-DNA van waaruit het bedrijf in 1992 ontstaan is en de verwachtingen
van vakantiegangers anno 2022.
Beaujean Vacances is in dertig jaar uitgegroeid tot een echte nichespeler op het gebied van
vakantiehuizen met een aanbod van ruimtweehonderd karakteristieke vakantiewoningen op
de mooiste plekken in Zuid-, Midden- en Noord-Limburg (NL), de Voerstreek (BE), Limburg
(BE), de Ardennen (BE) en de Eifel (BE en DE). Dit jaar verwelkomen zij met ruim 8.500
boekingen meer dan 60.000 gasten vanuit het kantoor in Gulpen.
Met de signatuur van Beaujean
De vernieuwde uitstraling is gestoeld op de signatuur van Beaujean. De signatuur die dertig
jaar geleden is gevormd en vandaag de dag nog steeds kenmerkend is. De persoonlijkheid
van de tweehonderd karakteristieke vakantiewoningen die worden verhuurd, voor de
bovengemiddelde, persoonlijke dienstverlening in een online tijdperk en voor de strikte
selectiecriteria die gelden voor huiseigenaren. Beaujean wil als streekgebonden familiebedrijf
‘tekenen’ voor nieuwe herinneringen van gasten, gestoeld op liefde voor wat er al eeuwen is.
Met de vernieuwing van de huisstijl is rekening gehouden met het vakwerk wat kenmerkend is
voor de architectuur van de drielandenregio en door familie Beaujean op de kaart is gezet.
Ook het thema van het jubileumfeest, dat wordt gevierd in het derde weekend van november,
staat in het teken van vakwerk.
Verder bouwen aan de liefde voor wat er al eeuwen is
Daphne Beaujean is, als gezicht en eigenaresse van Beaujean Vacances, dagelijks bezig met
het reilen en zeilen van het bedrijf wat in 1992 door haar moeder Ans Beaujean is opgericht.
Ans verbouwde haar woonhuis tot vakantiewoning, en de schuur bij de woning tot woonhuis.
Hiermee was Ans een van de eersten in Zuid-Limburg met een vakantiewoning. Dit leidde tot
vragen uit de regio of ze ook op andere plekken kon helpen om karakteristieke gebouwen om
te bouwen tot groepsaccommodatie en – in een later stadium – kon ondersteunen bij de
verhuur. Beetje bij beetje groeide het bedrijf uit tot een unieke nichespeler die zich met haar
persoonlijke dienstverlening dicht bij de woningeigenaren en gasten knap overeind weet te
houden in een snel digitaliserende en internationaliserende markt. Met de vernieuwde
uitstraling bouwt Daphne samen met haar team verder aan de signatuur van Beaujean,
waarmee zij de komende jaren willen groeien in het aantal karakteristieke vakantiewoningen
voor 2 tot 40 personen op de mooiste plekken in de drielandenregio.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Daphne Beaujean: 06-20235031

