
 

 
 

 

 
 
 

 
Succesverhaal van een Kids Safari 

Center Parcs Hochsauerland 
 

 
 
 
 

 
 
 

  



 

 
 

 

Achtergrond Kids Safari in Center Parcs 

Center Parcs Europa is met meer dan 20 locaties een grote klant van Longfish Leisure and heeft de afgelopen jaren goede 
resultaten behaald met de verhuur van de elektrisch aangedreven Land Rover Defenders voor kinderen. Ondanks vele 
goede resultaten is het ook voorgekomen dat een locatie meer moeite had met het aanbieden van de auto’s. Door middel 
van de juiste maatregelen zijn deze resultaten verbeterd. In dit document zal het park Hochsuaerland gelegen in Duitsland 
centraal staan. Een perfect voorbeeld van een park dat enkele jaren behoorde tot 1 van de slechts presterende parken en 
sinds enkele maanden het best presterende park ooit  binnen Center Parcs is geworden. 
 

Kids Safari in Center Parcs Hochsauerland 

In 2018 werden er 2 Kids Safari auto’s afgeleverd in Center Parcs Hochsauerland. De verwachtingen waren hoog aangezien 
het een 5 sterren park is (grootst mogelijke park) en een even groot park verder in het Noorden zeer goede resultaten 
boekte met de auto’s. Helaas vielen de omzetten behoorlijk tegen en de oorzaak zat hem met name in de volgende zaken: 
 

 De auto’s waren niet goed zichtbaar, zowel om te verhuren als op het park als ze rondreden 
 Er was geen parcours beschikbaar voor de auto’s 
 Er vond geen onderhoud plaats op de auto’s, de auto’s kunnen een hoop aan maar net zoals bij een gewone auto 

kan er altijd een keer iets gebeuren, wanneer dit niet wordt opgelost kan dit leiden tot uitval. 
 Er was in het park geen zichtbare promotie voor de auto’s 
 De verhuur vond plaats vanuit het Cycle Center welke geregeld gesloten was, dit betekende dat er geen verhuur 

mogelijk was 
 Er ontbrak een Operationeel manager die de zaken goed waar kon nemen en echt zelf verantwoordelijkheid nam. 

 

Oplossing 

Na weer een slecht jaar in 2019 is er in samenspraak met een nieuwe operationeel manager en de operationeel manager 
Center Parcs Duitsland een nieuwe plan gemaakt om de omzetten te verhogen. Dit zijn de volgende punten: 

 De operationeel park manager zou met zijn team verantwoordelijk zijn voor de staat van de auto’s, hij zal er voor 
gaan zorgen dat de auto’s elke nacht worden opgeladen en in technisch goede conditie zijn in geval van een 
storing. 

 De auto’s kregen een prominente plek op het park wat zou zorgen voor meer zichtbaarheid 
 De verkoop zal naast het Cycle Centre ook via de Receptie en de App gaan plaatsvinden 
 Er zal een parcours worden gemaakt om de kinderen met ouders een doel te geven., het parcours zal ook stukken 

off-road gaan wat de auto’s een stuk aantrekkelijker maakt om in te rijden, ook zal  de locatie van dit parcours 
langs drukke plekken gaan om andere kinderen te enthousiasmeren ook met de auto’s te willen rijden 

 Stickers voor op de auto’s en promotieboorden voor de attractie zijn geleverd om meer aandacht te genereren 
voor de auto’s 
 

Resultaat 

Het resultaat dat volgde in 2020 (buiten de coronasluitingen) was verbluffend. In de maanden juli en Augustus nam de 
omzet respectievelijk met 1600% en 6667% toe. Hiermee ging het van het slechtste park (gerekend in omzet per auto) naar 
het beste park. Het gevolg was dat Hochauerland een derde en in 2021 zelfs een vierde auto zal ontvangen. Ook is er met 
de behaalde omzet financiële ruimte gekomen voor een uitbreiding en verbetering van het bestaande parcours. Dit zal 
ongetwijfeld gaan leiden tot verdere omzetgroei. 
 

 

 



 

 
 

 

Conclusie 
Met de juiste instelling en handelingen is het mits je genoeg bezoekers hebt niet lastig om succes te hebben met een Kids 
Safari. Wat Center Parcs Hochsauerland heeft laten zien is dat met de juiste aanpassingen het mogelijk is  succes en omzet 
te behalen met het aanbieden van de Kids Safari. Het heeft ertoe geleid dat andere Center Parcs locaties met veel interesse 
kijken naar de methodes die bij Hochsauerland worden gehanteerd. 
 

 


