
LÖNSAMMA FRITIDSHUS
Vi erbjuder dig professionell hjälp med att hyra ut ditt fritidshus!



Luta dig tillbaka  
och låt ditt fritidshus  
göra jobbet.
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Två etablerade företag, med ett löfte: att hjälpa ägare 
med uthyrningen av fritidshus. Interhome och  
Interchalet samarbetar i Interhome Group som ingår 
 i Hotelplan som är en del av den schweiziska  
koncernen Migos.

Vi garanterar att din bostad kommer att hanteras och 
marknadsföras på ett professionellt och effektivt sätt. 
Samtidigt kan vi snabbt och effektivt uppfylla våra  
gemensamma gästers behov och önskningar.

Oavsett om det rör sig om en semesterbostad, stuga 
eller takvåning, vid havet, i bergen eller i staden: 
Om du har en semesterbostad i en turistregion hjälper  
vi dig gärna att marknadsföra och hyra ut din bostad.

INTERHOME GROUP
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		Optimal årlig beläggning 
som ett resultat av 
samarbetet med de 
ledande internationella 
plattformarna.

		Finansiella stödsystem 
för renoveringar och 
omfattande reparationer.

		Hjälp på plats genom 
våra lokalkontor och 
nätverk med betrodda 
partners som sköter  
din bostad.

		Fördelarna med  
vår gemensamma  
erfarenhet och expertis 
på fritidshusmarknaden.

Interchalet är vårt ledande varumärke  
för den  tyska marknaden tack vara dess  

enaståenderykte och trogna kundbas.

Interhome är Europas ledande  
fritidshusspecialist med 90 lokalkontor  

på de mest populära turistorterna.

VÅRA MÄRKEN



Tjäna pengar

Global distribution

Flexibla lösningar

Tjänster på plats

Trygg uthyrning

Hjälp och råd från experter

• Regelbundna hyresintäkter 
• Optimal uthyrning
• Punktliga betalningar

• Global synlighet
• Internationella marknader
• Kundtjänst dygnet runt

• Allt från egen administration till  
full servicepaket

• Professionella tekniska lösningar
• Transparenta villkor

• Professionell fastighetsförvaltning
• Nyckelförvaring och rengöring
• Hjälp med rättsfrågor

• Personlig kontaktperson
• Drift- och logistikhantering
• Gratis ägarförsäkring ingår

• Mer än 50 års branscherfarenhet
• Gå med i vår globala familj  

av fritidshusägare

VARFÖR HYRA UT FRITIDSHUSET MED INTERHOME GROUP?



7

EN VECKAS 
SEMESTER GRATIS!
Njut av en veckas gratis semester i en 
av Interhome Group’s medlemmars  
semesterbostäder i utbyte mot att du 
erbjuder en bostadsägare en gratis 
vecka i din bostad.
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VISA UPP DIN BOSTAD

Optimal uthyrning tack vare 
vår effektiva marknadsföring

■	 Vi hjälper dig att presentera din bostad 
på bästa möjliga sätt genom att:

• detaljerad beskriva din semester-
bostad och närområdet på 15 språk;

• och sörja för professionella foton  
vid behov.

■	 Vi annonserar och marknadsför  
din bostad i digitala och traditionella 
medier.

■	 Potentiella gäster kommer att kunna 
boka ditt fritidshus via en mängd olika 
kanaler, inklusive:

• Interhomes och Interchalets  
webbsidor, tillgängliga  
på 33 domäner på 15 språk

• Ledande bokningswebbsidor;
• Stora arbetsgivare

• Semesterbroschyrer  
tillgängliga hos resebyråer

• Dedikerade sociala  
medieplattformar;

■	 Vi skickar ut nyhetsbrev, e-post och 
skräddarsydda erbjudanden för  
att regelbundet hålla kontakten med  
våra kunder.

■	 Vår kundtjänst är tillgänglig dygnet  
runt via vår hotline för att ge våra  
gemensamma kunder hjälp och råd.
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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 %

VÅRT GLOBALA FÖRSÄLJNINGSNÄTVERK

Vi finns där våra kunder är

Interhome Group erbjuder 40 000 semesterbostäder i  
Europa och USA. Vår kunddatabas med över 1,4 miljoner  
gäster köper mer än 11 miljoner övernattningar årligen  
i våra semesterbostäder.

Ungefär två tredjedelar av våra kunder bokar online. Därför  
ser vi till att våra bokningsplattformar – www.interhome.com 
och www.interchalet.de – är användar vänliga, attraktiva och 
enkla att navigera, boka och betala på. Alla bostäder kan också 
bokas dygnet runt per telefon på 15 språk.

*baserat på antalet bokningar

Gästernas  
nationalitet* Toppresemål*

Övrigt
12 %

Övrigt
9 %
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Våra distributionspartners 

Vi arbetar med alla stora distributionskanaler. 
Våra semesterbostäder kan bokas globalt 
via mer än 55 000 webbplattformar och via 
lokala resebyråer.

och många fler…
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DRA NYTTA AV  
VÅR SERVICE PÅ PLATS

Det är med största nöje som vi erbjuder 
ett komplett servicepaket på orter där  
Interhome Group har ett lokalkontor.

Här är vårt erbjudande:

■	 Din bostad kommer att städas noga mellan bokning-
arna och vara helt redo när de nya gästerna kommer.

■	 I din frånvaro kommer vi att ta hand om din  
semesterbostad och kontrollera den regelbundet.

■	 I slutet av säsongen kontrollerar vi din semester-
bostad, skriver en kontrollrapport åt dig och kommer 
med förslag på hur bostaden kan förbättras eller 
repareras vid behov.

■	 Innan säsongen startar kommer vi att förbereda din 
bostad för de nya gästerna.
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På över 200 orter hjälper  
gärna vårt team dig och  

dina gäster.

Kundtjänst

Checka in / checka ut

Kvalitetshantering

Fastighetsförvaltning
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VI TAR HAND OM DINA 
GÄSTER …

Både du och dina gäster kan dra fördel 
av vårt kompletta servicepaket

På mer än 200 orter tar vårt team hand om alla  
formaliteter som att ta emot depositionen eller betal-
ning för extra kostnader.

Vår kundtjänst är tillgänglig dygnet runt och gör att  
vi kan lösa alla problem som uppstår under gästernas  
vistelse via telefon eller personligen.

Extratjänster som barnstolar, barnsängar eller extra-
sängar kan ordnas åt gästerna redan vid bokningstill-
fälle eller vid ankomst.
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… ELLER ÖNSKA DEM 
VÄLKOMNA SJÄLV

Ta hand om dina gäster själv eller låt  
någon du litar på sköta det

Vill du sköta din semesterbostad själv, eller låta någon 
du litar på göra det? Detta alternativ gäller på  
de platser där vi inte har ett lokalt servicekontor.

Värdens olika uppgifter inkluderar:

■	 noggrann slutstädning mellan uthyrningar;

■	 möta och välkomna dina gäster när de anländer vid 
bostaden, även vid sen ankomst.

■	 ta emot depositionen och eventuell kurortsavgift;

■	 hantera eventuella extrakostnader;

■	 kontrollera bostaden och tomten när gästerna åker;

■	 kontrollera din bostad regelbundet.
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DU BEHÅLLER KONTROLLEN

Du får kontinuerlig information

■	 Som en Interhome Group-bostadsägare har du tillgång till 
din egen kontroll panel på vår onlineportal. Där har du  
tillgång till allmän och specifik information om dina bokningar 
såsom uthyrningsgrad, ankomster och avresor, årliga  
sammanfattningar med mera.

■	 Om du vill använda din bostad själv informerar du oss helt 
enkelt om datumen snabbt och enkelt online.

■	 För att planera och förbereda på bästa sätt kommer vi att 
skicka bokningslistor varje vecka.



DU ÄR I TRYGGA HÄNDER

En omfattande försäkring  
skyddar dig och din egendom

Försäkring mot egendomsskador  
orsakade av gästerna
Vår ERV-försäkring täcker egendomsska-
dor, inklusive skador på möbler, inredning 
och hushållsapparater. För att snabbt 
lösa skadekrav och ersättningar behöver 
vi inga skadebevis eller rapporter – allt du 
behöver göra är att skicka ett online-
meddelande om ersättning.

Försäkringen omfattar även:

■	 Insolvensskydd:
om arrangören skulle bli insolvent  
före eller under resan.

■	 Privat ansvarsförsäkring:
om en gäst eller dennes egendom skulle 
skadas under vistelsen i din bostad.

■	 Företagsansvarsförsäkring: 
Om någon av våra anställda eller  
entreprenörer mot all förmodan skulle 
orsaka någon skada.



18

 
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.pt@interhome.group

myhome.se@interhome.group

myhome.uk@interhome.group

myhome.us@interhome.group

myhome@interhome.group

Interhome Group
HHD AG  |  Sägereistrasse 20  |  CH-8152 Glattbrugg
myhome.interhome.group

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT SAMARBETA MED OSS?

Tveka inte att be om en icke bindande offert idag.

  Österrike 

  Belgien
  Luxemburg 

  Schweiz 

  Tjeckien 
  Slovakien 

  Tyskland 

  Danmark 

  Spanien

  Finland  

  Frankrike 

  Grekland

  Kroatien 

  Ungern 

  Italien  

  Nederländerna 

  Norge

  Polen 

  Portugal

  Sverige 

  Storbritannien 
  Irland

  USA

Övriga länder





myhome.interhome.group


