
SUCCESVOL VERHUREN
Wij bieden professionele ondersteuning bij het verhuren van uw vakantieverblijf!



Leun achterover en laat 
uw vakantieverblijf voor  
u werken.
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Twee traditionele bedrijven, één belofte: eigenaren  
helpen bij de professionele verhuur van vakantie
woningen. Enkele jaren geleden vormden Interhome  
en Interchalet de Interhome Group, die toebe hoort 
aan Hotelplan Holding AG en deze op zijn  
beurt aan Migros.

Wij kunnen het toevertrouwde beheer en de effectieve 
marketing van uw eigendom garanderen. Tegelijkertijd 
kunnen we snel en efficiënt aan de behoeften en wensen 
van onze gezamenlijke gasten voldoen.

Of het nu een vakantiewoning, chalet of penthouse 
is – gelegen aan zee, in de bergen of in de stad: als u 
een vakantiewoning in een toeristisch gebied heeft, 
helpen wij u graag met de marketing en verhuur van 
uw eigendom.

INTERHOME GROUP
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		Optimale bezetting 
door een verhoogde 
aanwezigheid op tal van 
bekende platforms.

		Financiële  
ondersteuning  
wij kunnen helpen 
wanneer renovaties  
of grote reparaties  
nodig zijn.

		Hulp ter plaatse  
onze lokale service
kantoren en partners 
beheren uw  
vakantiewoning.

		Haal het meeste uit 
onze gezamenlijke 
ervaring en kennis in 
het verhuren van  
vakantiewoningen.

Interchalet is ons toonaangevende  
merk voor de Duitse markt dankzij de uitstekende  

reputatie en een loyaal klantenbestand. 

Interhome is de grootste aanbieder van  
vakantie woningen in Europa, met meer dan 90 kantoren  

in de mooiste vakantiegebieden.

ONZE MERKEN



Geld verdienen

Wereldwijde distributie

Flexibele oplossingen

Service op locatie

Verhuur en ontspan

Vertrouw op de expert

• Regelmatige huuropbrengsten
• Optimale bezetting
• Punctuele betalingen

• Wereldwijde zichtbaarheid
• Internationale markten
• 24/7 Klantenservice

• Privé eigenaren en reisagenten
• Van eigen beheer tot volledige service
• Gevarieerde interface 

partnerintergratie mogelijkheden

• Professioneel eigendomsbeheer
• Sleutelhouder en schoonmaakservice
• Hulp bij licenties en regelgeving

• Persoonlijke consultant
• Geen operationele werkzaamheden
• Gratis verzekering

• Meer dan 50 jaar ervaring in het  
verhuren van vakantiewoningen 

• Maak deel uit van onze  
wereldwijde familie van eigenaren  
van vakantiewoningen

WAAROM INTERHOME GROUP?
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EEN GRATIS WEEK!
Breng een gratis vakantie door in de  
woning van een Interhome Group 
eigenaar. In ruil daarvoor mag een andere 
Interhome Groupeigenaar een week 
gratis in uw vakantiewoning verblijven.
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OP DE BESTE MANIER GEPRESENTEERD

Succesvolle plaatsing dankzij 
effectieve marketing

■	 Wij helpen u graag met de best  
mogelijke presentatie van uw woning.

• Door middel van een gedetailleerde 
beschrijving, in 15 talen, van de  
vakantiewoning en de omgeving 

• Het maken van professionele foto’s

■	 Wij promoten uw eigendom via alle 
communicatiekanalen, zowel nieuwe 
als traditionele media.

■	 Potentiële gasten kunnen uw accom
modatie via verschillende kanalen 
reserveren, waaronder: 

• Interhome en Interchalet  
websites, in 15 talen beschikbaar  
op 33 domeinen; 

• Toonaangevende online  
boekingwebsites;

• Grote werkgevers 

• Vakantiebrochures verkrijgbaar  
bij reisbureaus 

• Toegewijde social mediaplatforms; 

■	 We sturen regelmatig nieuwsbrieven, 
emails en op maat gemaakte offertes 
om in contact met onze klanten  
te blijven.

■	 Onze wederzijdse klanten kunnen  
24 uur per dag hulp en advies krijgen 
door contact op te nemen met  
onze hotline.
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FR
16 %

IT
18 %

DE 
46 %

FR 
21 %

CH
7 %

CH
11%

NL
5 %

AT
11%

GB
3 %

DE
10%

ES
3 %

ES
10 %

IT
3 %

HR
7%

PL
2 %

BE
3 %

NL
3 %

ONS WERELDWIJDE VERKOOPNETWERK

Wij zijn waar onze klanten zijn

Onze klanten hebben de keuze uit 40.000 vakantie 
accommodaties in Europa en de VS. Elk jaar brengen meer  
dan 1,4 miljoen gasten meer dan 11 miljoen overnachtingen 
door in onze vakantiewoningen.

Ongeveer twee derde van onze klanten boekt via het internet. 
Daarom besteden we veel aandacht aan het onderhoud  
van onze twee online platforms www.interhome.com en  
www.interchalet.de. Alle accommodaties kunnen ook 24 uur  
per dag telefonisch geboekt worden – wereldwijd, in 15 talen.

*Gemeten door het aantal boekingen

Herkomst  
van de gasten*

De populairste  
vakantielanden*

Anders
12 %

Anders
9 %
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Onze distributiepartners

Wij zijn aanwezig via alle distributiekanalen. 
Onze vakantiewoningen zijn wereldwijd 
beschikbaar, dankzij ons netwerk  
van meer dan 55.000 onlineplatforms en  
lokale reisagenten.

En nog veel meer …
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MAAK GEBRUIK VAN ONZE 
SERVICE TER PLAATSE

Waar de Interhome Group met  
een lokaal servicekantoor of een lokale  
partner aanwezig is, kunnen wij u  
het volledige servicepakket aanbieden.

De voordelen:

■	 Uw vakantiewoning wordt tussen twee reserveringen 
in grondig schoongemaakt en voor de volgende  
gasten in gereedheid gebracht.

■	 Bij uw afwezigheid zorgen wij voor uw vakantiewoning 
en controleren wij deze regelmatig.

■	 Aan het eind van het seizoen controleren wij uw  
vakantiewoning, schrijven voor u een controle rapport 
uit en doen indien nodig suggesties voor verbetering  
of reparatie.

■	 Voor de start van het seizoen zullen we uw  
accommodatie klaarmaken voor de volgende gasten.
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Onze teams, op ongeveer 
 200 bestemmingen, helpen  

u en uw gasten graag.

Klantenservice

Checkin / Checkout

Kwaliteitsmanagement

Eigendomsbeheer
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WIJ ZORGEN VOOR  
UW GASTEN…

Volledige service, zowel voor u als  
voor uw klanten

Onze ervaren teams verwelkomen gasten op meer  
dan 200 bestemmingen. Tijdens het inchecken op 
onze lokale servicekantoren worden alle formaliteiten  
afgehandeld en worden eventuele borgen en lokale  
kosten geïnd.

Als gasten tijdens hun verblijf vragen hebben over de  
accommodatie, staan wij 24 uur per dag zowel telefo
nisch als ter plaatse voor u klaar. 

Aanvullende diensten zoals kinderstoelen, baby of  
extra bedden kunnen door uw gasten worden bijge
boekt op het moment van reserveren of ter plaatse.
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…OF HEET UW KLANTEN  
ZELF WELKOM

Draag zelf zorg voor uw gasten of laat 
het over aan iemand die u vertrouwt

Beheert u uw vakantiewoning liever zelf of draagt u 
deze taak over aan iemand die u vertrouwt? Dit is bij 
ons ook mogelijk – geen enkel probleem.

De verschillende taken van de gastheer/vrouw  
zijn onder andere:

■	 Grondige schoonmaak van de accommodatie voor  
de komst van nieuwe gasten

■	 Sleuteloverdracht en rondleiding door de woning – 
ook bij een late aankomst

■	 Innen van de borg en toeristenbelasting

■	 Innen van extra kosten

■	 Uitchecken, inclusief het controleren op schade  
van de accommodatie

■	 Regelmatige controle van de vakantiewoning
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BLIJF OP DE HOOGTE

Wees altijd goed geïnformeerd

■	 Als eigenaar krijgt u toegang tot uw individuele online portal. 
Daar kunt u altijd en overal alle belangrijke informatie op
vragen, zoals de bezetting, aankomsten en overzichtslijsten.

■	 Wilt u uw accommodatie zelf gebruiken? Geen probleem. 
Geef de periode van uw boeking snel en gemakkelijk  
online door.

■	 Voor een optimale planning en voorbereiding sturen wij  
u wekelijks een aankomstenlijst.



BIJ ONS BENT U IN GOEDE HANDEN

Dankzij een top  
verzekeringsdekking is alles 
goed beschermd

Verzekering tegen materiële schade ver
oorzaakt door vakantiegasten
Dankzij de gratis verzekeringsdekking 
van ERV is uw vakantieaccommodatie, 
inclusief al het meubilair en huishoude
lijke apparaten, goed verzekerd. Een 
schadebewijs of rapport is niet nodig.  
In geval van schade volstaat een een
voudige elektronische registratie en u 
ontvangt een vergoeding.

U bent ook verzekerd in deze situaties:

■	 Bescherming van  
financieel onvermogen:
In het geval dat de organisator voor of 
tijdens de reis niet kredietwaardig is.

■	 Burgerlijke  
aansprakelijkheidsverzekering:
In het geval dat uw gasten of hun  
bezittingen tijdens hun verblijf in uw  
accommodatie beschadigd raken.

■	 Zakelijke  
aansprakelijkheids verzekering: 
Als het wangedrag van onze mede
werkers schade aan uw eigendom  
veroorzaakt.
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myhome.at@interhome.group

 
myhome.be@interhome.group

 
myhome.ch@interhome.group

 
myhome.cz@interhome.group

 
myhome.de@interhome.group

myhome.dk@interhome.group

myhome.es@interhome.group

myhome.fi@interhome.group

 
myhome.fr@interhome.group

 
myhome.gr@interhome.group

 
myhome.hr@interhome.group

myhome.hu@interhome.group

myhome.it@interhome.group

myhome.nl@interhome.group

myhome.no@interhome.group

myhome.pl@interhome.group

myhome.se@interhome.group

myhome.uk@interhome.group

myhome.us@interhome.group

myhome@interhome.group

Interhome Group
HHD AG  |  Sägereistrasse 20  |  CH8152 Glattbrugg
myhome.interhome.group

INTERESSE OM MET ONS SAMEN TE WERKEN?

Wacht niet langer en vraag vandaag nog  
een vrijblijvende offerte aan.

  Oostenrijk 

  België
  Luxemburg 

  Zwitserland 

  Tsjechië
  Slowakije 

  Duitsland 

  Denemarken

  Spanje
  Portugal 

  Finland 

  Frankrijk 

  Griekenland

  Kroatië

  Hongarije

  Italië 

  Nederland

  Noorwegen

  Polen

  Zweden

  Verenigd Koninkrijk
  Ierland

  VS

Overige landen





myhome.interhome.group


