hotel & economie

Hospitality Management houdt bij welke hotels van eigenaar, keten of hotelgroep veranderen. In elke editie krijgt u een zo compleet mogelijk beeld voorgeschoteld van de
levendige hotelleriemarkt. Een actueel overnameoverzicht vindt u in het dossier Overnames op hospitality-management.nl
Branding

Overnames

Best Western

Park Plaza

Het Haaksbergse hotel Scholtenhagen heeft zich
aangesloten bij Best Western Nederland. Het hotel
is sinds 2008 eigendom van de Boenders Horeca
Groep, een familiebedrijf met regionaal vijf horecabedrijven. Het hotel kreeg in 2009 de nieuwe
naam: Hotel Scholtenhagen.

Hampshire

Hotel Restaurant Vue des Montagnes en het nabijgelegen Hotel Kasteel Geulzicht maken sinds
begin mei deel uit van Hampshire Hotels, Inns &
Classics. Door de aansluiting van de Limburgse hotels staat de teller bij Hampshire op zestig hotels.

Park Plaza Hotels heeft het grootste conferentiehotel in de regio Schiphol overgenomen. Het voormalige ‘Holiday Inn Amsterdam Schiphol’ biedt
342 kamers. De voornaamste USP’s van het hotel
zijn het brede scala aan vergader- en evenementzalen en de ruim opgezette en gemakkelijk bereikbare locatie.

En verder…
De deuren van het nieuwe hotel, restaurant en
ijssalon ‘Slapen + Eten by Toine’ in Tolkamer, van
meesterkok Toine Smulders, zijn eind april opengegaan. Het hotelbedrijf is gevestigd in het voormalige douanekantoor op de kade van het Gelderse dorp, gelegen aan de Rijn.

HOTELVASTGOED

Werkelijk Overgewaardeerde Zaken
Vindt de fiscus meer dan u dat het economisch
beter gaat? Het antwoord ziet u vaak terug op uw
aanslag voor de onroerende zaak belasting. Is de
waarde dit jaar weer hoger dan vorig jaar? En dat
terwijl het economisch wat minder gaat, en de
hotels derhalve minder waard zijn geworden. Of
heeft de lokale overheid geld nodig, en misbruikt
zij de onroerende zaak belasting?
De grondslag voor de onroerende zaak belasting
is uiteraard de WOZ-waardering. Deze waardering is vaak gebaseerd op zowel het vastgoed als
de exploitatie van een hotel. Hieruit komt voor
zowel de eigenaar als de gebruiker een bepaalde
waarde voort, waarover u vriendelijk wordt verzocht belasting te betalen. Het tarief verschilt per
gemeente. De waarderingstechniek overigens
ook.

Vraagtekens

Vaak wordt de belastingaanslag gewoon betaald,
maar soms kan het de moeite lonen om de waardering eens tegen het licht te houden. Als de
waarde geïndexeerd is, en dus weer hoger dan
vorig jaar, kan dat alleen al een argument zijn
voor verlaging van de waarde. Het aantal hotels
in Nederland dat - zonder ingrijpende verbouwing - het afgelopen jaar in waarde is gestegen,
is zeer gering of wellicht nihil.
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Verder is het altijd van belang om het waarderingsrapport van de gemeente op te vragen en
kritisch te bekijken. Welke methodiek is gevolgd,
wat zijn de vergelijkingsnormen, welke basiswaarden zijn gebruikt? Kloppen de uitgangspunten van een eventueel gehanteerde ‘discounted
cashflow’ methode wel, en zijn deze posten niet
voor discussie vatbaar? Ook bij een huurwaarde
kapitalisatiemethodiek kunnen vraagtekens
worden gezet, vooral bij de gebruikte referentie
huurwaarden en de kapitalisatiefactoren.

Vak apart

En dan nog een voorlopig laatste aandachtspunt:
in hoteltaxaties wordt vaak een totaalwaarde
gegeven, en niet zoals het bij de WOZ behoort te
zijn, een waarde van ‘slechts’ het vastgoed. Alleen
over die laatste waarde wordt u geacht te betalen.
Het waarderen van een hotel blijft toch een vak
apart.
Het is voor huurders van vastgoed ook van belang
om alert te zijn in de richting van de verhuurder;
deze zal veelal bij de fiscus dienen aan te kloppen.
Op dit vlak is het dan ook spijtig voor de gemeentelijke inkomsten, maar ook die worden niet gevrijwaard wanneer het iets minder gaat.
Verzorgd door Invast Hotels

CIJFERS

10 miljard werd in Neder-

land vorig jaar afgeboekt aan
niet betaalde rekeningen.

80 nieuwe B&B’s ontsproten in Drenthe, nadat subsidies werden aangeboden
van 8.000 tot 30.000 euro.

86 procent van de mannen
drinkt ‘wel eens’ alcohol; bij
vrouwen is dit 74 procent.

1.500 hotelgasten moesten worden geëvacueerd
na overstromingen bij het
Opryland Hotel in Nashville.

200.000 krioelende
wormen huizen in de kelder
van restaurant Red Feather
Lounge in Idaho. Terwijl de
gasten zich de gerechten
laten smaken, maken wormen in de kelder compost
van de etensresten.
715 hotels, goed voor in
totaal 80.830 hotelkamers,
zullen in 2010 in de VS
openen. Dat klinkt als veel?
Het is de helft minder dan
in 2009.
273 miljoen euro was de
omzet van NH Hoteles in
het eerste kwartaal van
2010; een stijging van 1,3
procent, vergeleken met
dezelfde periode in 2009.

