hote l & ec o nomi e
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
Golden Tulip
In het Zeeuwse Koudekerke
voegt het Golden Tulip hotel
Westduin de term ‘strandhotel’ aan de hotelnaam toe. Het
hotel heet voortaan Golden
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Tweedehands auto's
en de waarde van
uw hotel
In een onlangs verschenen
onderzoek (DTZ Zadelhoff,
revpar onderzoek november 2009) is de gemiddelde
kameropbrengsten in de
afgelopen twee decennia
vergeleken met de koers van
de AEX . Volgens dit onderzoek
bleek er een relatie te bestaan
tussen beide. Hieruit werd de
conclusie getrokken worden
dat de aan- en verkoop van
aandelen directe invloed heeft
op de kameropbrengst van uw
hotel. Dit moet toch wel een
schokkende conclusie voor u
als hotelbezitter zijn geweest.
Gelukkig is dit niet de enige
graadmeter voor uw hotelomzet. Uit ons onderzoek blijkt
dat ook de prijsfluctuatie van
tweedehands voertuigen in
Canada opvallende overeenkomsten vertoont met de
gemiddelde kameropbrengst
in Nederland. De onderstaande grafiek laat duidelijk dit
verband zien.
De opbrengst per kamer
maakt een belangrijk onder-
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moet meer onderscheid tussen
standaard en luxe hotels komen. Aanleiding: een toenemend niveauverschil tussen
de oudere hotels en de nieuwe
viersterrenplushotels. Voor het
einde van het jaar moet de differentiatie klaar zijn.

Tulip Strandhotel Westduin.
Ook hier is meer focus op de
locatie aanleiding geweest
voor de aanpassing.

Van der Valk
Hotelketen Van der Valk gaat
het hotelmerk opsplitsen. Er

deel uit in de waardering van
een hotel. Hierbij wordt gelet
op zowel historische cijfers
als toekomstige mogelijkheden. Aan de hand van de
bovenstaande grafiek kan de
conclusie worden getrokken
dat naarmate er meer betaald
wordt voor een tweedehands
auto in Canada, eveneens de
waarde van een willekeurig
hotel in Nederland zal stijgen.

Waarde

Het verloop van gemiddelde kameropbrengsten,
bezettingsgraad en andere
hotelgerelateerde cijfers kunnen vergeleken worden met
verschillende andere gerelateerde dan wel niet gerelateerde zaken. Men kan zich
afvragen wat de waarde is
van deze vergelijkingen.
Natuurlijk is het zo dat de
economie wereldwijd en in
Nederland invloed heeft op

gemiddelde hotelomzetten.
Echter is het meer van belang
om te kijken naar specifieke
exploitatiemogelijkheden op
een bepaalde locatie, aangezien de locale markt, zeker op
het gebied van hotels, zeer
kan variëren.

Moraal

Bij gemiddelde kameropbrengsten, alsmede hotelwaarderingen, hebben veel
variabelen invloed op de
uiteindelijke uitkomsten. Het
is dan ook verstandig u niet
te veel te laten leiden door
algemene onderzoeken. Het
is veel verstandiger om een
specialist in te schakelen met
voor u en uw hotel relevante
marktkennis! De vooruitzichten voor de waarde van
tweedehands voertuigen op
de Canadese markt schijnen
trouwens positief te zijn, het
is maar dat u het weet. n
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Eden Hotel Group
Het Eden Amsterdam Centre
Hotel krijgt een nieuwe naam,
namelijk: Eden Leidse Square
Hotel. De naam is bedacht
om de focus op een van de
belangrijkste kenmerken te
leggen: de locatie.

i n te r n ati o n a a l
Marriott
Hotelbedrijf Marriot heeft
bekend gemaakt welke eerste
zeven hotels onder het nieuw
opgerichte elite hotelmerk
Autograph komen te vallen.
Alle zeven hotels zijn onderdeel van de Kessler Collection.
De hotels zijn: El Monte Sagrado in New Mexico; Grand
Bohemian Hotel in North
Carolina; Mansion on Forsyth
Park in Georgia en Bohemian
Hotel Riverfront, beide in Savannah, Georgia; Casa Monica
Hotel, Grand Bohemian Hotel
en het Celebration Hotel; alle
drie in Florida

en verder…
In het Prinsenhof aan het
Martinikerkhof in Groningen
komt een viersterrenhotel
met restaurant. Drie Groningse horecaondernemers,
onder wie Jacques Muller, oprichter van het gelijknamige
sterrenrestaurant, zullen de
exploitatie voor hun rekening
nemen. Het hotel telt rond de
40 kamers en moet eind 2011,
begin 2012 worden opgeleverd. n

