
PROFESSIONELE VERHUUR  
VAN VAKANTIEWONINGEN

Interhome Group. Beheer en verhuur uw vakantiewoning succesvol.

Vakantiewoningen
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Een sterke internationale organisatie met de inzet en 
kennis van lokale partners en kantoren.

INTERHOME GROUP – EEN WERELD VAN MOGELIJKHEDEN

Interhome Group is meer dan 
een groep bedrijven. We zijn op 
elkaar afgestemd waardoor  
de individuele diensten die we 
combineren meer toevoegen dan 
slechts een optelsom van details. 
Op deze manier kunnen onze 
klanten profiteren van de beste 
combinatie van diensten die 
onze divisies te bieden hebben.

Wij hechten veel waarde aan 
sterke lokale aanwezigheid met 
de voordelen van een grote orga-
nisatie. Hierdoor zijn we één van 
de meest effectieve en populair-
ste internationale aanbieders 
van vakantiewoningen.

Interhome Group is gevestigd in 
Glattbrugg, Zwitserland en is 
ontstaan door de samenwerking 
tussen twee merken, Interhome 
en Interchalet. Het is volledig 
eigendom van Hotelplan Holding 
AG, wat eigendom is van Migros.

		Een optimale jaarlijkse bezettingsgraad  
als resultaat van onze marketingactiviteiten 
via toonaangevende verhuurplatforms voor 
vakantiewoningen.

		Profiteer van onze gemeenschappelijke 
ervaring en expertise in de markt van  
vakantiewoningen. 

		Wereldwijde marketing van uw  
accommodatie via onze partners en  
distributienetwerken.

		Maak gebruik van lokale ondersteuning; wij 
kunnen u helpen bij operationele zaken en het 
beheren en promoten van uw vakantiewoning.

Interhome is de grootste Europese  
aanbieder van vakantie woningen met meer 

dan 90 lokale kantoren op populaire  
toeristische bestemmingen.

Interchalet is ons toonaangevende  
merk voor de Duitse markt dankzij de  
uitstekende reputatie en een loyaal  

klantenbestand.



Flexibele oplossingen
Diverse platform- en 

partnerboekingsmogelijkheden

Wereldwijde distributie
Groot internationaal sales-  

en marketingnetwerk

Geld verdienen
Regelmatige huuropbrengsten 

en betalingen
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Sterk in partnerschap

■	 Kennis en ervaring – wij zijn 
gespecialiseerd in de verhuur 
van vakantiewoningen  
sinds 1965.

■	 Zwitserse efficiëntie en  
kwaliteit.

■	 Lid van Hotelplan Holding AG, 
eigendom van de Migros 
Group, het grootste Zwitserse 
retailbedrijf.

■	 Een samenvoeging van twee 
geweldige marketingmerken: 
Interhome en Interchalet.

■	 24/7 en 365 dagen per jaar 
zijn wij bereikbaar.

Internationaal verkoopnetwerk

■	 We hebben in 15 landen  
nationale verkoopkantoren; 
sterke verkopen worden  
behaald door meer dan 55.000 
distributiepartners wereldwijd, 
waaronder enkele toonaan-
gevende (online) reisbureaus 
en technologieportalen voor 
het boeken van reizen. 

■	 Ons wereldwijde reservering-
systeem kan worden gebruikt 
in 15 verschillende talen.

■	 Op alle grote toeristische  
bestemmingen zijn we verte-
genwoordigd met marketing-
activiteiten om een maximale 
bezetting te garanderen en  
de beste klantenservice  
te bieden aan eigenaren van  
vakantiewoningen.

Werelwijde professionele  
marketing

■	 Frequente en gerichte  
advertentiecampagnes om  
uw woning op internationale  
markten te tonen.

■	 Significante investeringen 
(meerdere miljoenen Euro’s) 
in marketing inclusief online 
campagnes, print media, 
beurzen, brochures en direct 
marketing.

■	 Strategische marketing- en  
boekingspartnerschappen  
met toonaangevende online 
boekings platforms zoals 
Booking.com, Airbnb, VRBO 
en vele anderen, allemaal  
beschikbaar via één enkel 
contract met Interhome Group.

Profiteer van ons wereldwijde netwerk, professionele 
service en marketing.

11 miljoen
Overnachtingen  

per jaar

1,4 miljoen
Gasten worden ieder  

jaar verwelkomd

342 miljoen
Gecombineerde jaarlijkse  

omzet

INTERHOME GROUP – EEN WERELD VAN MOGELIJKHEDEN
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Ons reserveringssysteem wordt gebruikt in Europa, 
de Verenigde Staten, India en Australië, waardoor de 
maximale bezettingsgraad kan worden gegaran-
deerd. Daarnaast werken we samen met meerdere 
aanvullende partners, met wie we tientallen jaren 
ervaring delen, solide relaties en wederzijds  
begrip hebben. 

We verwelkomen gasten van over de hele wereld 
en zijn trots op het grote aantal repeater boekingen 
dat we hebben.

De verkoop verloopt via onze 55.000+ boekings-
kantoren en platforms wereldwijd, inclusief  
onze eigen verkoopkantoren, partnerbedrijven,  
reisbureaus en een groot aantal externe 
technologie providers.

Door middel van ons internationale reserveringssysteem 
behalen we een maximale bezettingsgraad.

INTERHOME GROUP – EEN WERELD VAN MOGELIJKHEDEN



Volledig 360° portfoliobeheer en distributie met 
mogelijkheden voor iedere partner.

Wij kunnen uw portfolio 
beheren en distribueren 
met één van de  
volgende technologieën 
en interfaces:

Portfoliobeheer

■	 Tomas

■	 Feratel

■	 Deskline

■	 TABS

■	 Nextpax

■	 Maxxton

■	 Bookingexperts

■	 Op maat gemaakte  
host-to-host

■	 In eigen productie van  
de Interhome Group

Interfaces met verkooppartners

■	 GDS
• HIT
• CETS
• Bewotec (MyJack)
• Sabre/Merlin (Shop Holidays)
• Schmetterling (Neo)
• Amadeus Leisure IT (TOMA)

■	 Connectivity
• openBooking
• vacaVista
• Ingenie
• Orchestra
• XML Travelgate

■	 Proprietary API
• RESTful API
• Optional XML-feeds

INTERHOME GROUP – EEN WERELD VAN MOGELIJKHEDEN

Interfaces m
et verkooppartners

Portfoliobeheer

Partners die hun  
portfolio aan  

Interhome Group 
toevertrouwen

Boekbaar op  
veel veschillende  

platforms
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Onze lokale kantoren zorgen voor uw eigendom en uw
gasten ter plaatse.

Onze teams verwelkomen 
uw gasten op meer  
dan 200 bestemmingen.

We bieden u graag het 
gehele jaar door de  
volgende services aan 
op bestemmingen waar 
wij een lokaal service-
kantoor hebben.

■	 administratie;

■	 check-in/check-out en  
ontvangstservice;

■	 schoonmaak en linnenwissel; 

■	 inspectie van apparaten zodat 
deze goed werken;

■	 veiligheidscontrole op elektri-
sche en technische apparaten;

■	 algemene inspectie en het  
uitvoeren van reparaties;

■	 klantenservice en bereikbaar-
heid voor uw gasten tijdens 
hun verblijf en bij vertrek.
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Interhome Group biedt 
al jaren een beheerser-
vice aan voor vakantie-
woningen wereldwijd. 
Wij zijn verheugd dezelf-
de service nu ook te 
kunnen bieden voor  
vakantieparken.

Onze service is inclusief:

■	 operationele zaken zoals:
• receptie
• conciërgeservice
• wassservice
• grondige reiniging  

tussen de verhuren
• onderhoud

■	 prijs- en opbrengstbeheer;

■	 aanbevelingen en advies  
met betrekking tot renovaties, 
apparatuur en meubilair;

■	 begeleiding op maat voor  
de succesvolle verhuur van 
vakantiewoningen;

■	 melding van incidenten;

■	 klachtenafhandeling;

■	 verkooppartners  
voor de verhuur van uw  
onroerend goed; 

■	 marketingmaterialen;

■	 accommodatie profiel op  
onze websites en bij meer  
dan 55.000 partners.

Interhome Group biedt professionele verhuurpakketten 
voor vakantieparken en vakantieverblijven.

INTERHOME GROUP – EEN WERELD VAN MOGELIJKHEDEN

SWISSPEAK Resorts is één van de vele partners die Interhome Group het 
uitgebreide beheer van hun eigendommen toevertrouwd.

Vercorin  |  Zinal  |  Meiringen

www.interhome.com/swisspeakresorts
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INTERHOME GROUP – EEN WERELD VAN MOGELIJKHEDEN

Bestemmingsinformatie:
Facts & Figures over Nederland.

Graag geven wij u wat interessante informatie 
over de bestemming Nederland. 
Aangezien wij ons met name op de buitenlandse 
gast richten kan de Interhome Group boekingen 
leveren buiten de voor ons bekende school-

vakanties. Een ander bijkomend voordeel is dat 
men van ver komt en gemiddeld langer verblijft. 
Het aanbieden van flexibele aankomsten en korte 
verblijven buiten de hoogseizoenen is daarbij  
een groot onderdeel van de resultaten.

Bezoekers bestemming 
Nederland

Populaire  
regio's

Boekingsperiode voor aankomst

Reisperiode bestemming Nederland

UK
3 %

Limburg
9 %

NL
17 %

Gelderland
24 %

DE 
61 %

Noord  
Holland 
29 %

FR
4 %

Zeeland
11%

ES/IT/DK
10 %

Zuid  
Holland
19 %

BE
3 %

Overig
8 %

US
2 %
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INTERHOME GROUP – EEN WERELD VAN MOGELIJKHEDEN

Lokaal Interhome kantoor of partner worden? Er zijn 
diverse samenwerkingsverbanden.

De Interhome Group is continu op zoek naar nieuwe 
samenwerkingen en mogelijkheden tot uitbreiding. 
Zo zijn er recentelijk kantoren geopend aan de 
Zeeuwse en Belgische kust. Naast overnames zijn 
er ook verschillende andere samenwerkingsver-
banden mogelijk, denk hierbij aan exclusieve verhuur 
en exploitatie. Wij informeren u graag over een 
samenwerking op maat.

De voordelen:

■	 Interhome Group verzorgd de nationale en  
internationale marketing & distributie. Via één 
partij staan uw woningen wereldwijd online  
en offline te boek

■	 U maakt gebruik van de Interhome Group IT 
welke is gekoppeld aan vele duizenden  
verkooppartners 

■	 Interhome Group verzorgd de betalingen aan de 
eigenaren en indien gewenst aan derde partijen

■	 De administratie wordt volledig verzorgd. Denk 
hierbij aan het versturen van reisbescheiden, 
facturen en het innen van betalingen

Afhankelijk van de samenwerkingsvorm:      

■	 Verzorgt u het kantoor en personeel óf is het 
personeel in dienst van Interhome Group

■	 Organiseert u de lokale services zoals  
schoonmaak en bedlinnen óf wordt dit vanuit 
Interhome Group verzorgd

■	 Contracteert u nieuwe woningen uit naam van 
Interhome Group óf wordt dit uit handen  
genomen door inkopers van Interhome Group

■	 Beheert u de operationele afhandeling óf wordt 
dit volledig verzorgd door Interhome Group

■	 Optie tot het branden van het kantoor in  
Interhome Group huisstijl 

Iets anders voor ogen? Informeer naar de  
mogelijkheden via myhome.nl@interhome group



Vakantiewoningen

Interhome Group
HHD AG  |  Sägereistrasse 20  |  CH-8152 Glattbrugg

myhome.interhome.group


