Succesvol verhuren
Samen meer bereiken

Vakantie in vakantiehuis

Informatie voor verhuurders
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Wie is INTER CHALET?
INTER CHALET is een van de grootste internationaal-opererende reisorganisatoren voor speciale reizen in het bereik van verhuren van vakantiehuizen en vakantiewoningen. De onderneming werd 1974 opgericht en heeft zijn hoofdgebouw in Freiburg im Breisgau, in Duitsland.

Ontwikkeling
▸ 1994

Deelnemers
Omzet:

Aanbod

meer dan 26.000 vakantiehuizen en vakantiewoningen

Bestemming 15 landen in Europa evenals Florida / USA
Deelnemers

790.000 gasten in het jaar 2018

Omzet

130 miljoen euro in 2018

Team

270 medewerkers in binnen- en buitenland

Aanwezig

op het internet en in 7 catalogi

316.000
47 milj. €

▸ 2000

Deelnemers:
Omzet:

550.000
86 milj. €

▸ 2006

Deelnemers:
Omzet:

654.000
99,5 milj. €

▸ 2010

Deelnemers:
Omzet:

847.000
127 milj. €

▸ 2018

Distributie

wereldwijd online, via reisbureaus en onmiddellijk via telefoon en e-mail

Deelnemers:
Omzet:

790.000
130 milj. €
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INTER CHALET – Uw competente partner
De markt met vakantiehuizen boekte in de afgelopen jaren bovengemiddelde groeicijfers.
Ook u kunt uw vakantiehuis / uw vakantiewoning verhuren en zich wenden aan INTER CHALET!
Competent, eerlijk, vertrouwenswaardig en meer dan 45 jaar ervaring als reisorganisator op
dit speciale gebied van vakantiehuizen; dat maakt INTER CHALET uit.
Profiteer als verhuurder van onze kostenloze service
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▸

Persoonlijke en competente begeleiding door medewerkers in uw moedertaal

▸

Succesvol verhuren met bovengemiddelde bezetting, ook in het laagseizoen

▸

Betrouwbare huurinkomsten en regelmatige, stipte betaling

▸

Altijd up-to-date met het INTER CHALET- Verhuurdersportaal
- belangrijke informatie wat betreft samenwerking kunnen gemakkelijk en actueel online
hooggeladen worden: www.interchalet.com/verhuren

Distributie netwerk / marketing
Onze distributiepartners

Wat doen we voor het succesvol verhuren
van uw vakantiehuis / vakantiewoning ?

▸
▸

▸

▸

▸

▸

▸

Continu in alle distributiekanalen
present, on- en offline
We werken met meer dan
7.000 reisbureaus internationaal samen

▸

▸

We zorgen continu voor een optimale
positionering bij google
We stellen advertenties in alle
belangrijke Duitse dagbladen
We versturen regelmatig newsletters aan
meer dan 100.000 klanten en reisbureaus

▸

We nemen met een eigen kraam deel
aan de grote en belangrijke toeristenbeurzen in Duitsland
We beleveren meer dan 10.000 redacties
en online-persdiensten met actuele
informatie
We organiseren gezamenlijk acties
met regionale en internationale
toeristenbureaus

▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸
▸

Casamundo
Airbnb
Booking.com
Homeaway
E-domizil
Tourist-online
Fewo-direkt
HomeToGo
TUI TravelCenter
Thomas Cook reisbureaus
DERPART reisbureaus
Wolters
etc.

U vindt ons ook bij:
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World Wide Web en interchalet.com
▸

interchalet.com

▸

interchalet.co.uk

▸

interchalet.fr

▸

interchalet.it

▸

interchalet.es

▸

interchaletvakantiehuis.nl

▸

interchalet.pl

Waar komen onze
boekingen vandaan?
▸

70 % via het internet

▸

20 % via het reisbureau

▸

10 % via telefoon, fax, etc.
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Bij INTER CHALET profiteert u van distributie via het World Wide Web en daarom ook van
stijgende boekingscijfers en sterke groei in de omzet.

Uw huis - 365 dagen rondom het uur te boeken in het internet
op interchalet.com
▸ gemiddeld 150.000 bezoekers per week
▸ homepage in het Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Nederlandsen, Pools
bij meer dan 2.500 online-partners
▸ nationaal en internationaal
▸ bijv.: Casamundo, Airbnb, Booking.com, Homeaway, E-domizil,
Tourist-online, FeWo-direkt, Opodo, Thomas Cook, TUI, Wolters
via mobiele homepage voor smartphones
▸ eenvoudig zoeken en boeken
via social media
▸ bijv.: Facebook en Instagram

U heeft interesse aan samenwerking?
Neem contact met ons op
▸
▸
▸

We bezoeken u en bekijken uw vakantiehuis / vakantiewoning
We adviseren u uitvoerig en vrijblijvend
We stellen een concreet contractaanbod op (contractduur 1 jaar)

Indien een contract tot stand komt, dan maken we overtuigend beeldmateriaal en
schrijven een gedetailleerde beschrijving van uw vakantiehuis / vakantiewoning voor de
presentatie op het internet en / of in de catalogus - al deze services zijn kostenloos.

Mening van partner
De heer Paolo Osella,
Asti, Italien
“INTER CHALET is voor mij
een vertrouwenwaardige en
serieuze partner, ik ben zeer
tevreden met de boekingen van
mijn 3 vakantiewoningen.
Bovendien ben ik erg blij met
de stipte betaling.“

interchalet.com pagina 7

Onze service aan u
Mening van partner

Heeft u besloten om samen te werken met INTER CHALET, dan kunt u
de volgende service van ons verwachten

De Heer Alain Lorin,
Grasse, Frankrijk
„Wij verlengen ons contract
met INTER CHALET sind vele
jaren en steeds tot volle
tevredenheid. Wij zijn heel blij
met het hartelijke contact dat
we met INTER CHALET hebben
en tevens met de kwaliteit
en de service.“
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▸

Duidelijk geformuleerde en begrijpelijke
contractcondities

▸

Overname van het totale boekingsproces (inclusief aanvragen en overig
schriftelijk verkeer)

▸

Stipte betaling op de contractueel
vastgelegde betalingstijdstippen,
normaliter maandelijks

▸

Jaarlijks bezoek van de, voor u verantwoordelijke, medewerkers (product
manager) en persoonlijk gesprek

▸

Begeleiding van een ervaren medewerker van onze reserveringsafdeling persoonlijk en in uw moedertaal, tijdens
het gehele seizoen

abc

▸

Verzorging met alle belangrijke materialen, die het proces van verhuren vereenvoudigen: Huisregels, zwembadregels,
inventarislijst, kwitantieschriften
Snelle levering van alle belangrijke
gegevens (naam van de klant, reisdata,
speciale wensen) en de actuele stand
van boekingen - ook online op te vragen
in het vermieterportaal

▸

Onmiddellijke informatie over
beoordelingen van klanten

▸

Betrouwbare huurinkomsten: Indien een
boeking geannuleerd wordt, lukt het
ons normaliter nog om het huis / de
woning verder te verhuren of we
vergoeden tot zo'n 75 % van de huurprijs

▸

Mening van partner
De Heer Zitzelsberger,
Bischofmais, Duitsland
„We hebben met INTER CHALET
een competente en vertrouwensvolle partner gevonden. De
samenwerking is precies zoals
we het ons hadden voorgesteld;
zonder problemen en eenvoudig. We kunnen INTER CHALET
echt aanbevelen.“

Onze service is kostenloos voor u

Foto: © El Gaucho, www.fotolia.de

▸
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Voorbeeld- presentatie internet
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Contact

Denemarken

Finland

Gabriele Michael
g.michael@interchalet.com
+49 (0)761 2100 302
+49 (0)761 2100 251
Duitsland
Wenche Altendorf
w.altendorf@interchalet.com
+49 (0)761 2100 314
+49 (0)761 2100 251
Florida / USA
Amira Pedersen
a.pedersen@interchalet.com
+49 (0)761 2100 196
+49 (0)761 2100 199
Frankrijk
Charlotte Mazouz
c.mazouz@interchalet.com
+49 (0)761 2100 129
+49 (0)761 2100 199
Italië
Evelyn Brazda
e.brazda@interchalet.com
+49 (0)761 2100 215
+49 (0)761 2100 176

Kroatië
Hansjörg Ruf
h.ruf@interchalet.com
+49 (0)761 2100 232
+49 (0)761 2100 176
Nederland
Werner Schäper
w.schaeper@interchalet.com
+49 (0)761 2100 126
+49 (0)761 2100 176
Noorwegen
Andreas Fritsche
a.fritsche@interchalet.com
+49 (0)761 2100 211
+49 (0)761 2100 251
Oostenrijk
Mario Böser
m.boeser@interchalet.com
+49 (0)761 2100 209
+49 (0)761 2100 196
Portugal
Sabine Aisake
s.aisake@interchalet.com
+49 (0)761 2100 124
+49 (0)761 2100 199

Zweden
Susanne Hopp
s.hopp@interchalet.com
+49 (0)761 2100 305
+49 (0)761 2100 251
Zwitserland
Eva Münnich
e.muennich@interchalet.com
+49 (0)761 2100 128
+49 (0)761 2100 199
Spanje
Antje Kuss
a.kuss@interchalet.com
+49 (0)761 2100 206
+49 (0)761 2100 199
Tsjechië
Werner Schäper
w.schaeper@interchalet.com
+49 (0)761 2100 126
+49 (0)761 2100 176
Hongarije
Petra Booz
p.booz@interchalet.com
+49 (0)761 2100 301
+49 (0)761 2100 176

HHD GmbH | INTER CHALET
Postfach 5420
79021 FREIBURG
DEUTSCHLAND
+49 (0)761 2100 77
+49 (0)761 2100 154
info@interchalet.com
www.interchalet.com

interchalet.com pagina 11

HHD GmbH | INTER CHALET
Postfach 5420
79021 FREIBURG
DEUTSCHLAND
+49 (0)761 2100 77
+49 (0)761 2100 154
info@interchalet.com
www.interchalet.com
pagina 12 interchalet.com

