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Algemene voorwaarden 

 

 

De VakantieApp 

dé app voor je gasten 
 

De VakantieApp is een absolute must-have voor campings, vakantieparken, groepsaccommodaties en 

B&B’s. De VakantieApp is namelijk een app speciaal voor je gast! Niet alleen in aanloop naar zijn/haar 

vakantie, maar ook tijdens de vakantie en na de vakantie kun je zo eenvoudig in contact blijven met je 

gast. Gasten kunnen hier informatie lezen, het animatieprogramma bekijken, broodjes bestellen, 

inchecken en nog veel meer. En wil je graag iets onder de aandacht brengen? Stuur ze dan een 

pushbericht!  

 

Daarom kies je voor de VakantieApp: 
✓  Eenvoudig broodjes bestellen  
✓  Animatieprogramma in de app én op je website 
✓  Pushberichten versturen naar je gasten 
✓  Alle openingstijden op één plek 
✓  Altijd een eigen app in de Google en Apple store 
✓  App in je eigen huisstijl  
✓  Zelf pagina’s en foto’s toevoegen 
✓  Direct contact via What’s App, e-mail, telefoon of een formulier 

 

Dit onderscheid ons van andere apps 
✓  Je hebt altijd je eigen app in de Google Playstore en Applestore 
✓  Gasten kunnen inchecken via de app (exclusief voor gebruikers van Tommy) 
✓  Je kunt het animatieprogramma en de openingstijden óók op je website plaatsen 
✓  Gasten kunnen broodjes bestellen, animatieprogramma en openingstijden bekijken op een zuil 
✓  Pushberichten leiden altijd naar je eigen app (gasten hoeven niet alsnog via de app van de 

leverancier een vakantiepark te selecteren) 
✓  De VakantieApp is een echte app, géén containerapp of webapp  
✓  Er is maatwerk mogelijk  
✓  De app is modulair opgebouwd, je betaalt dus alleen voor de functies die je gebruikt 
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Verschillende apps; de ene app is de andere niet 
Eerst even een stukje theorie… Er zijn vele soorten apps en voor een gebruiker lijkt een app soms gewoon 

een app, maar toch zitten er grote verschillen in de techniek en soorten apps. We leggen graag de 

verschillen uit om je te helpen de app te vinden die bij je past. 

Containerapp: een app in een app 
Een containerapp is eigenlijk een app in een app. Dat houdt in dat de gebruiker veelal eerst de app van 

de Ontwikkelaar van de app moet downloaden, voordat ze de app van een Vakantiepark kunnen 

bekijken. Dat kan verwarrend zijn voor gasten. Immers, zijn ze op zoek naar een Vakantiepark en niet 

naar de Ontwikkelaar van de app. Zie de containerapp als een grote boekenkast, waarbij je als klant 1 

plankje huurt. Wanneer een gast de kast open doet, ziet hij/zij mogelijk ook alle andere plankjes.  

 

Bijzonderheden: 

✓  Soms heb je wel een icon in de Playstore, maar dat is afhankelijk van de Ontwikkelaar 
✓  In de Applestore heb je nooit je eigen icon, een gast moet daar eerst de app van de Ontwikkelaar 

installeren en dan het vakantiepark selecteren. 
✓  Bij het versturen van een pushbericht moet een Apple gebruiker alsnog eerst de app van de 

Ontwikkelaar openen en wederom het betreffende vakantiepark selecteren. 
✓  Wanneer een gast meerdere apps heeft bekeken van dezelfde Ontwikkelaar gaat het veelal mis 

met pushberichten. Stel een gast heeft de app van Vakantiepark A bekeken en bekijkt daarna 
Vakantiepark B. Vervolgens stuurt Vakantiepark A een pushbericht. Na klik op het bericht gaat 
de app terug naar het laatst bekeken vakantiepark: Vakantiepark B. Echter het pushbericht is 
van Vakantiepark A en dat levert verwarring op. 

 

Webapp: een website in een app-jasje 
Een webapp is eigenlijk geen app, maar een website geschikt voor mobile: een website in een app-jasje. 

Vaak zijn er bepaalde functionaliteiten aan toegevoegd waardoor het meer op een app lijkt. 

 

Bijzonderheden: 

✓  Een webapp wordt niet aangemeld in de Appstores, je hebt dus ook nooit een eigen icon in de 
appstores.  

✓  Een gast kan de app dan ook niet vinden in de Playstore of Appstore maar moet altijd via een 
link of qr-code naar de app. Dat kan verwarrend zijn voor gasten. 

✓  Je hoeft de app niet eerst te installeren op je telefoon, maar je kunt gewoon naar je webbrowser 
(Google Chrome bijvoorbeeld) gaan. 

✓  De mogelijkheden om pushberichten te versturen zijn beperkt.  

 
Native app: een ‘normale’ app 
Een Native app wordt ook wel een ‘normale’ app genoemd. Het is een app die speciaal voor 1 

vakantiepark wordt ontwikkeld en die je eerst moet installeren op je telefoon.   

 

Bijzonderheden: 

✓  Altijd je eigen unieke App in de appstores 
✓  Veel maatwerkmogelijkheden indien gewenst mogelijk 
✓  Je hebt altijd je eigen icon in de appstores 
✓  Een Native app wordt voor elk besturingssysteem apart ontwikkeld (dus zowel voor Apple én 

Android) en aangemeld in de appstores van Apple en Google.  
✓  Omdat jouw App uniek is kost het aanmaken en aanmelden van de App meer tijd. De lancering 

van de app duurt dan ook vaak wat langer. 
✓  Een Native App kan geïndexeerd worden door de zoekmachines. 
✓  Bij het versturen van pushberichten ziet de gast altijd alleen jouw vakantiepark. 

 

De VakantieApp is een Native app; 100% je eigen app in de appstore!  
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Alles over de VakantieApp 

Design in eigen huisstijl 
De VakantieApp is heel flexibel ontwikkeld. Wil je graag diverse blokken op de 

homepage? Dat kan. Liever een foto met alleen een menustructuur? Geen 

probleem, gaan we regelen. Wij zorgen dat de kleuren in de app worden 

aangepast in je eigen huisstijlkleuren of naar eigen keuze. Dus of je nu roze, 

groen, geel of pimpelpaars wilt, alles is mogelijk.  

 

De VakantieApp is dus altijd uniek en passend bij je huisstijl! En heb je 

specifieke wensen op gebied van design of structuur, dan kunnen we dit op maat laten maken voor je.   

 

Openingstijden 
Toon overzichtelijk alle openingstijden in de VakantieApp. Daarbij 

maken we één overzichtpagina met alle openingstijden, 

bijvoorbeeld de receptie, het zwembad en het restaurant. Wil je de 

openingstijden van het restaurant ook op de informatiepagina tonen 

van het restaurant? Geen probleem, dit is met één druk op de knop 

geregeld. 

 

Je kunt zelf de openingstijden invoeren in ons CMS. Goed om te 

weten, het is mogelijk om de tijden ook op je website te tonen. We 

denken graag met je mee! 

 

 

Pushberichten 
Wil je snel een bericht sturen naar alle gasten, stuur dan een pushbericht. Je 

gast ontvangt een speciale melding op zijn/haar scherm en kan direct 

doorklikken naar de app. Superhandig wanneer je een alert wilt sturen. 

 

 

 

Broodjes bestellen  
Een gast kan heel eenvoudig vanuit zijn/haar luie stoel 

broodjes bestellen via de VakantieApp. Alle bestellingen 

worden verzameld en deze ontvang je geordend per e-mail. 

 

Maar we hebben het je nóg gemakkelijker gemaakt! (Bijna) 

alle broodjes staan namelijk al standaard ingevuld in het 

systeem, inclusief een foto. Je hoeft dus alleen maar aan te 

geven welke broodjes je verkoopt, de prijzen in te vullen en 

klaar! We maken het je graag gemakkelijk. 
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Animatieprogramma 
Toon je animatieprogramma in de VakantieApp met onze speciale 

widget. De gast kan in de VakantieApp het programma bekijken. 

We hebben er een filterfunctie aan toegevoegd, waardoor een 

gast kan filteren op periode maar ook op leeftijd. Ze zien ze snel 

wat er te doen is voor de allerkleinsten, of juist voor de 

volwassenen. Indien gewenst kan een gast zich via de app 

inschrijven voor een bepaalde activiteit. 

 

Je kunt zelf heel eenvoudig het programma invoeren in ons CMS. 

Goed om te weten, het is mogelijk om het programma ook op je 

website te tonen. Handig toch? 

 

 

Snacks bestellen 
Thuis bestellen steeds meer mensen via de bekende bestelapps 

een maaltijd, dus waarom niet ook op de camping of het 

vakantiepark? Je gast kan simpel en snel aangeven wat ze bij je 

willen bestellen en je ontvangt de bestelling op je telefoon. 

 

Ook hier hebben we het je al gemakkelijk gemaakt. (Bijna) alle 

snacks staan namelijk weer standaard ingevuld in het systeem, 

inclusief een foto. Je hoeft dus alleen maar aan te geven welke 

snacks en drankjes je verkoopt, de prijzen in te vullen en klaar! 

Lekker makkelijk. 

 

 

Betaalfunctie 
Maak je gebruik van de broodjes en/of snacks functie in de VakantieApp? 

Dan kun je het de gast en jezelf nóg makkelijker maken. De gast kan 

namelijk ook direct betalen via de app. De VakantieApp kan connecten via 

Pay.nl waardoor de gast via iDeal kan betalen.  
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Mogelijk interessant voor je: 

De BoekingsZuil  
maak het de gast en jezelf gemakkelijk 

 

De BoekingsZuil  helpt de gast bij aankomst op het vakantiepark, maar 

niet geheel onbelangrijk, het ontzorgt ook de receptionist(e). Een gast 

kan bij aankomst zelf een plek op het park zoeken & boeken en 

vervolgens direct inchecken. Maak je gebruik van een slagboom met 

kentekenherkenning? Dan zorgen we dat deze automatisch open gaat 

wanneer de gast komt aanrijden.  

 

Daarom kies je voor de BoekingsZuil  
De BoekingsZuil  biedt vele voordelen, we benoemen er aan aantal: 

 

✓  Gasten kunnen contactloos inchecken; 
✓  Gasten kunnen 24/7 boeken en inchecken via de zuil zonder dat je receptie open hoeft te zijn; 
✓  Verleng je seizoen zonder zelf aanwezig te zijn. Geef camperaars en kampeerders de 

mogelijkheid om ook buiten het seizoen te genieten van vakantie; 
✓  In de Boekingsmanager van TenZer kan worden ingesteld welke accommodaties, locaties en 

artikelen wel en niet boekbaar mogen zijn op de zuil; 
✓  Optioneel kunnen gasten via de pin betalen; 
✓  Het is mogelijk om diverse functies uit de VakantieApp te tonen op de zuil. Zo kan een gast het 

animatieprogramma bekijken, broodjes bestellen of de plattegrond bekijken. Van BoekingsZuil 
naar InformatieZuil!  

 

Zoek & Boek oplossing 
Wil je meer online boekingen, een arrangement of aanbieding onder de 

aandacht brengen of je bezoekers eenvoudig laten zoeken en boeken in 

het aanbod? Dan hebben wij dé oplossing voor je: Zoek & Boek van 

TenZer! Wij maken het mogelijk om altijd up-to-date prijzen en de 

beschikbaarheid te tonen op je huidige website en op de receptie gewoon 

gebruik te blijven maken van je bestaande reserveringssoftware. 

Zoek & Boek in het kort: 
✓ Altijd up-to-date prijs en beschikbaarheid in beeld 
✓ Arrangementen & aanbiedingen volledig geïntegreerd 
✓ Geen beschikbaarheid? Zoek & Boek toont alternatieven 
✓ 100% geschikt voor desktop, tablet én smartphone 
✓ Nooit meer prijzen op je website aanpassen, alleen in de reserveringssoftware 
✓ Koppelt met o.a. Tommy Booking Support en Tibos 
✓ Geschikt voor elke website 
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3 redenen om voor TenZer te kiezen 
 

1. Wij zijn dé online specialist voor de recreatiebranche. Wij bieden specifieke 

recreatieoplossingen websites, apps én zuilen.  

 

2. Met de VakantieApp heb je je eigen app in de Appstores. Gasten kunnen dus naar de Playstore 

of Applestore gaan, zoeken op je naam en vinden dan direct de app! De VakantieApp is namelijk 

géén containerapp of webapp, maar een 100% app op je eigen naam. 

 
3. TenZer kan vele online marketing activiteiten uit handen nemen. Of het nu gaat om de website 

ontwikkeling, online marketing of Online Boeken oplossingen, wij kunnen je volledig ontzorgen 

waarbij bij ons altijd het rendement voorop staat: meer reserveringen.    

 

Nieuwsgierig? Download de VakantieApp van TenZer 
Wij kunnen er uren over vertellen, pagina’s tekst erover schrijven en vele plaatjes tonen, maar eigenlijk 

kun je het beste zelf ervaren wat de VakantieApp kan. Download onze demo app ontwikkeld voor 

Vakantiepark TenZer, het leukste virtuele vakantiepark op de Veluwe!  

 

Meer informatie 

Wil je meer gedetailleerde informatie over de BoekingsZuil ontvangen of direct een persoonlijk aanbod 
wat past bij jouw wensen, neem dan contact met ons op via info@tenzer.nl of 0341-751752. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De VakantieApp-specialist  

TenZer 
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