
Maxxton & 
Koole Controls
intensiveren 
samenwerking
in recreatiebranche

Koole Controls
Koole Controls is al 20 jaar actief in de ontwikkeling 
van toepassingen, bestaande uit zowel hardware als 
software, voor uiteenlopende branches. 

Sinds 2013 is de focus sterk naar de recreatiebranche 
geschoven en is gestart met de slimme toegang tot 
de vakantiewoning.  Doorontwikkelingen hebben 
nu geleid tot de lancering van het KC Smart Home 
platform waarbinnen diverse aspecten zoals toegang, 
verwarming en koelen, en technisch beheer integraal 
onderdeel uitmaken van het concept. 

Het doel en de overtuiging is dat, door de centrale rol 
die KC Smart Home binnen de recreatiewoning kan 
spelen, voordelen worden geboden voor de gast, de 
technische dienst, de facilitaire dienst en uiteraard 
ook de organisatie.

Maxxton
Maxxton is sinds de oprichting in Nederland in 
1998 uitgegroeid tot de toonaangevende software-
leverancier voor de verblijfsrecreatie branche. 

Als internationale organisatie opereert Maxxton in drie 
continenten en heeft klanten verspreid over de hele 
wereld. De Maxxton Software is hét softwaresysteem 
voor vakantieparken, campings, serviced apartments 
en vakantiehuizen. 

Jaarlijks worden er ruim 1.000.000 reserveringen 
op een uiterst efficiënte wijze verwerkt voor de 
klanten van Maxxton via het cloud-based platform. 
De dagelijkse operatie van onder andere de check-in 
en check-out procedures worden versimpeld door de 
koppeling met hardware op locatie. 

De samenwerking tussen Koole Controls en Maxxton biedt het parkmanagement en de ICT afdeling van de 
vakantieparken nog meer inzicht in wat de integratie van beide systemen bijdraagt aan hun bedrijfsvoering en 
helpt knelpunten voor organisaties in de recreatiebranche te verminderen. 



Na het boeken van het verblijf ontvangt de gast 
automatisch de aanreisinformatie per mail. Hierin 
staat vermeld welke bungalow men heeft gehuurd en 
met welke pincode de deur van hun accommodatie 
geopend kan worden. Ook wordt verwezen naar de 
parkapp, waarmee men ook de deur kan openen.

Ruim voor aankomst van de gast is de verwarming van 
de woning automatisch gestart. Bij aankomst is de 
woning op een behaaglijke temperatuur. Letterlijk een 
warm welkom voor de gast! Mocht op een moment het 
verwarmingssysteem in storing gaan (tijdens verblijf 
of tijdens leegstand) dan wordt dat onmiddellijk 
gesignaleerd en doorgegeven zodat tijdig actie kan 
worden ondernomen. Door snelle signalering van 
dergelijke storingen wordt de druk op de receptie en 
technische dienst verlaagd.

Herkent u de volgende situatie? Op vrijdagmiddag 
vanaf 14:30 uur ontstaan er al rijen voor de receptie 
door gasten die willen komen inchecken en hun sleutel 
op komen halen voor hun welverdiende vakantie. 
De werkdruk bij de receptiemedewerkers is de 
daaropvolgende uren zeer hoog en de gasten worden 
mogelijk ongeduldig als ze lang in de rij moeten staan. 
Als het dan toevallig ook nog regent, werkt dit niet 
mee aan een warm welkom voor de gast.

De wisseldagen zijn de meest drukke dagen voor de 
organisatie. Gasten vertrekken en komen aan op het 
park, schoonmaak moet worden afgerond en kleine 
onderhoudswerkzaamheden in en om de woning 
moeten worden voltooid. Als dan ook nog een melding 
van een gast komt dat de woning koud is omdat het 
verwarmingssysteem in storing staat, verhoogt dit de 
druk op de receptie en technische dienst nog verder. 
Er moet immers nú actie komen om het probleem van 
de gast te verhelpen.

Integratie tussen de techniek in de woning en het reserveringssysteem draagt bij aan een verdere optimalisatie van 
uw organisatie. De integratie tussen Maxxton Software en KC Smart Home is hier een goed voorbeeld van. 

Doordat meldingen vanuit het slimme meetsysteem in de woning direct worden doorgegeven naar de Maxxton 
Operations App voor de technische- en huishoudelijke dienst, is direct inzichtelijk welke zaken nog moeten worden 
opgelost.

Door een automatische prioriteiten toekenning wordt de inzet van de medewerkers efficiënt gepland. Uitval van het 
verwarmingssysteem tijdens leegstand van de woning krijgt dan een lagere prioriteit dan wanneer de woning wél 
verhuurd is.

Er wordt continu gewerkt aan de verdere uitbreiding en doorontwikkeling van onze systemen. Door de sterke 
contacten binnen de markt houden wij onszelf continu op de hoogte van wensen en knelpunten.

Deze dienen als uitgangspunt voor onze toekomstige ontwikkelingen, om daarmee een zo optimaal mogelijke 
oplossing te kunnen bieden.

Gastvrije toegang zonder
rijen bij de receptie

Een écht warm welkom bij 
binnenkomst

Meer weten?

KC Smart Home | Koole Controls BV      Maxxton BV 
Columbusweg 42 | 4462HB | Goes       Kousteensedijk 5 | 4331 JE | Middelburg 
Nederland         Nederland 
welkom@kcsmartho.me       info@maxxton.com 
Telefoon: +31 113 272130       Telefoon: +31 118 671010

Het kan ook anders! Het kan ook anders! 

Efficiëntie voor de organisatie 

Blik op de toekomst


