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Nationaliteit huurders
2018

NL 72% DU 16% ZW 8% overig 4%

2019

NL 70% DU 21% ZW 6% 0verig 3%



129 enquêtes 2018 ingeleverd 
(van de Nederlandse huurders!) 

• Vragen over:
• Bezetting (volwassenen / kinderen)
• Algemeen (hoe kent u het, hoe vaak geweest, schone oplevering?
• Bungalow (beoordeling woonkamer, keuken, etc. prijs/kwaliteit)
• Park (receptie, beheer, wasserette, onderhoud, speeltoestellen)
• Omgeving/activiteiten
• Fietsverhuur/activiteiten op park/ verhuur midweek & weekend
• Van plan vaker te komen naar Sole Mio:  ja/nee



Analyse bezetting
• twee volwassenen: 19x (15%)
• Idem met één kind: 16x (12%)
• Idem met twee kinderen: 55x  (43%)
• Idem met drie kinderen: 14x (11%)
• Idem met vier kinderen: 4x (3%)
TOTAAL 108 (84%)

• Drie volwassenen 3x
• Idem met één kind 2x
• Idem met twee kinderen 1x
• Idem met drie kinderen 1x
TOTAAL 7 (6%)



Analyse bezetting

• 4 volwassenen: 7x
• Idem met 1 kind: 3x

• 5 volwassenen of meer met of zonder kinderen: 4x



Gemiddelde bezetting

• Gemiddeld per bungalow:
2,3 volwassenen en 1,5 kind =  3,8

• 4-persoonsbungalow:
2,1 volwassenen en 1,2 kind = 3,4

• 6-persoonsbungalow: 
2,6 volwassenen en 2,0 kind = 4,6



Hoe ermee bekend?
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Hoe vaak geweest?
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Bungalow - beoordeling

• Woon/eetkamer 3,9
• Keuken en uitrusting 4,1 schaal 1 t/m 5

• Badkamer/toilet 3,7 1 = slecht

• Slaapkamer 4,0 2 = matig

• Terras/tuinmeubelen 4,2 3 = voldoende

• Comfort bungalow 4,0 4 = goed

• Oordeel prijs/kwaliteit 3,9 5 = zeer goed



Beoordeling per verhuurweek



Prijsopbouw bungalows 2018



Beoordeelde weken enquête



Beoordeling park
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Beoordeling omgeving en 
activiteiten
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Activiteiten op het park
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Verwacht herhalingsbezoek 

ja (79%) nee (9%) ? (12%)



TIPS

• Zonneschermen i.p.v. parasols !!
• Regeling zwembad (erg prijzig) !!
• Strand is vies, hondenpoep
• Pizza-avond wordt erg gewaardeerd
• Stoelen/schaduw bij kinderbadje
• Broodservice is top!
• Zonnepanelen op daken
• Beplanting snoeien voor beter zicht !!
• Betere kwaliteit buitenmeubilair



TIPS

• Mooier entreebord met Sole Mio 
• Elektrisch kunnen laden
• Wassen en drogen duurt in wasserette erg lang !!
• Modernisering bungalows , te grote verschillen !!
• Trampoline voor kinderen
• Welkomsborrel voor nieuwe gasten op zaterdagavond
• Plafondventilators!!
• Pinnen bij de receptie


