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Nick 

INTERVIEW NICK
Kun je vertellen wat je als aankoopadviseur 
precies doet?
‘Ik help mensen om hun bestaande vakantieobject op 
het park te verkopen en ik begeleid mensen die juist op 
zoek zijn naar een vakantieobject. Ik kijk wat de wen-
sen zijn  en hoe ik daar een goede invulling aan kan 
geven. Wat is het budget en wat past daarbij? Ik span 
me dus in voor beide partijen. Voor een verkopende 
partij zorg ik dat het object op een goede manier wordt 
verkocht. Een de aankopende partij moet er met vol 
vertrouwen aan beginnen en daar moet ik het goede 
object aan koppelen. We bieden een emotioneel pro-
duct en daar moet je een goed gevoel bij hebben.’

Hoe breng je dat goede gevoel over?
‘Je moet de sfeer en beleving van het park proberen 
over te brengen. Het object is natuurlijk belangrijk maar 
de meeste mensen komen juist ook voor de 
locatie. Ik zoek altijd naar de combinatie: past het park 
bij de gasten en welk object kunnen we 
daarbij vinden.’ 

Is een eigen vakantieplek niet alleen weggelegd 
voor een grote portemonnee?
‘Het blijft natuurlijk een hoop geld elk jaar. Maar laatst 
zei een gast hierover tegen me: ‘Ik geef ieder jaar
€ 3.000,- uit aan twee weken vakantie met het gezin, 
dat kan ik ook uitgeven aan een jaarplaats en dan kan 
ik het hele jaar door op vakantie.’ Nick vervolgt: ‘Je 
hoeft ook niet voor nieuw te gaan, er zijn ook echt hele 
mooie gebruikte stacaravans of chalets te koop. Zo zijn 
er verschillende mogelijkheden zodat het voor iedereen 
mogelijk is om een eigen vakantieplek te creëren.’

Waar moet ik rekening mee houden bij de aanschaf 
van een stacaravan of chalet?
‘Op het moment dat je een nieuwe of gebruikte stacara-
van/chalet uitzoekt moet je er eerst zeker van zijn dat je 
een jaarplaats tot je beschikking hebt. Niet zomaar een 
handtekening zetten, eerst kijken waar je terecht kunt, wat 
er mogelijk is op die plek en wat je wensen zijn. Je hebt 
bijvoorbeeld een groot verschil tussen twee en drie slaap-
kamers, dan kom je misschien met ruimte in de knel.’

Zie je nog bepaalde trends (dingen die populair 
zijn) de laatste tijd?
‘Iedereen is in deze tijd druk, druk met werk, telefoon, 
social media etc. en daarom zoeken ze in hun vrije tijd 
graag de rust op. Onze parken sluiten daar goed op aan 
vanwege de prachtige ligging in de natuur. Wat ik ook veel 
zie is dat mensen die bij ons kamperen zo enthousiast zijn 
over het park dat ze heel graag een vaste vakantieplek 
willen. Ik zie dat als een heel groot compliment dat 
mensen vaker bij ons terug willen komen!’

Wakker worden...  

van de geluiden van de natuur, de vogels, het 
geritsel van de bomen of het kabbelen van het 
water. Lekker verse broodjes halen bij het ont-
bijt en de krant lezen onder de veranda met een 
schitterend uitzicht op de bossen of het Brielse 
meer. Dat kan als je een accommodatie huurt  
bij één van de campings van Vacantievreugd. 
Maar wil je hier het hele jaar van genieten? 
Dan is een jaarplaats echt wat voor jou! 
Je eigen vakantieplek in een schitterende 
omgeving. We vroegen onze aankoopadviseur 
Nick Schiphorst naar de mogelijkheden.

HET HELE JAAR GENIETEN!

Wil je weten of er ook een passende 
vakantieplek voor jou beschikbaar is op 
één van de campings van Vacantievreugd. 
Neem dan contact op met Nick via 
info@jouwchalet.nl of bel 036-5228921  

Open dagen
Kom inspiratie  opdoen!

Open dagen
BESTHMENERBERG:
25 & 26 APRIL
15 AUGUSTUS

Open dagen
SAMOZA: 

25 & 26 APRIL
22 & 23 AUGUSTUS


