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Voorwoord

Een vraag die mij de laatste tijd geregeld gesteld wordt is de volgende: Hoe heb ik mijn eerste half jaar als 
parkmanager van Resort Brunssummerheide en Resort Limburg ervaren?

Nu ik negen maanden op de stoel als parkmanager zit, kan ik u als eigenaar mededelen dat dit een mega-
toffe functie is. Echt niet altijd even makkelijk, en wat is de tijd voorbij gevlogen, maar wat is dit een super 
leuke uitdaging!

Een functie die ik met veel energie en plezier uitvoer, samen met het leuke team, waarmee wij Resort 
Brunssummerheide tot een vakantiepark maken waar wij met z’n allen trots op kunnen zijn. 

Afgelopen maanden heb ik veel eigenaren leren kennen. Ik heb deze gesprekken als prettig ervaren en 
hoop dat wij ook in de toekomst op deze voet verder kunnen gaan. Problemen zullen altijd blijven bestaan, 
als we ze maar samen oplossen! 

Mochten wij nog geen kennis gemaakt hebben? De koffie staat altijd klaar! U bent welkom op het spreekuur 
op maandag tussen 10.00u en 12.00u of maak eventueel een afspraak via Eigenaren@europarcs.nl

Tot snel!

Coen Prince

Meterstanden
De meterstanden zullen dit jaar worden opgenomen in de eerste 2 weken van oktober. Anders dan andere 
jaren zullen wij dit jaar foto’s maken van de meterstanden om bij twijfel makkelijk te kunnen nakijken of de 
standen wel goed zijn opgenomen. 
U heeft als eigenaar het recht om bij het opnemen van de meterstanden aanwezig te zijn. Indien u hier 
interesse in heeft kunt u vóór 27 september een e-mail sturen naar eigenaren@europarcs.nl. Wij zullen 
dan een planning maken en u informeren op welke dag en in welk dagdeel wij de meterstanden komen 
opnemen. 



COMMUNICATIE
Nieuws-update
Vanuit het verleden worden er nieuwsbrieven gestuurd om u als eigenaar te informeren over de stand van 
zaken, nieuwe ontwikkelingen en veranderingen. Omdat er gebleken is dat deze brieven vooral lappen tekst 
bevatten en dus niet altijd gelezen worden zal er vanaf nu met meer regelmaat een ‘nieuwsupdate’ uitgaan. 
Makkelijk te lezen op telefoon en tablet, en een hogere frequentie. Mochten er zaken in de update staan 
die meer tekst nodig hebben zal hier een link instaan waarmee u doorverwezen wordt naar het artikel. 

Eigenarenweekend
Aan het eind van het jaar zal er weer een eigenarenweekend georganiseerd worden in de zaal van Resort 
Limburg. Hier zullen weer nieuwe plannen en ontwikkelingen te zien zijn met betrekking tot park, horeca 
en andere faciliteiten van beide parken. Het eigenarenweekend is gepland op 16 en 17 november. De zaal is 
beide dagen geopend van 11.00u tot 17.00u. 

De horeca zal aansluitend aan de eindtijd van de zaterdag (17.00u) zorgen voor een heerlijk 4 gangenmenu 
voor een prijs van €21,50 per persoon. Aanmelden kunt u doen door een mail te sturen naar restaurant.
resortlimburg@europarcs.nl.

ALGEMEEN
Onderhoud vijvers
Dit najaar zullen wij groot onderhoud gaan uitvoeren aan de vijvers op Resort Brunssummerheide. De 
vijvers zullen zover als mogelijk vrij gemaakt worden van riet en vervuiling. Verder worden de pompen, voor 
zover dit nog niet gebeurd is, vervangen. 

VEILIGHEID
Mocht u op het park iets zien of horen wat u niet vertrouwd, kunt u altijd bellen met het noodnummer. 
Indien nodig zullen wij schakelen met de beveiliging om een extra controle uit te voeren. Het noodnummer 
is 06 46 02 08 85.

EIGENARENCONTACT
Als eigenaar kunt u rechtstreeks contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Telefoonnummer
088-0708060 (bereikbaar tussen 9.00u – 12.00u)

Emailadres
eigenaren@europarcs.nl

Spreekuur
Naast het telefoon- en mailcontact blijft de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek natuurlijk altijd 
bestaan. Het spreekuur (zonder afspraak) is op maandagmiddag van 10.00 tot 12.00 uur. Indien gewenst 
is een afspraak op een ander moment natuurlijk ook nog altijd mogelijk. Een afspraak maken kan via 
Eigenaren@europarcs.nl of 088-0708060.
Let wel op, aankomende 2 weken ga ik er even tussenuit om bij te tanken van het succesvolle hoogseizoen. 

Disclaimer
De nieuwsbrief wordt met uiterste zorgvuldigheid opgesteld, echter kunnen hier geen rechten aan worden 
ontleend. Eventuele genoemde prijzen en of data zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten en kunnen 
wijzigen. EuroParcs is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste of incomplete informatie. 


