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hotel & economie

Hospitality Management houdt bij welke hotels van eigenaar, keten of hotelgroep  
veranderen. in elke editie krijgt u een beeld voorgeschoteld van de meest in het oog 
springende mutaties binnen de levendige hotelmarkt. actuele overnames vindt u op 
www.hospitality-management.nl

brandinG

apollo hotels & resorts
Golden Tulip De Beyaerd in het Gelderse Hulshorst 
gaat verder als een Apollo Hotel. Apollo Hotels 
& Resorts, al eigenaar van het hotel, heeft deze 
maand de franchise van Golden Tulip ingeruild 
voor het eigen merk. De nieuwe naam luidt nu of-
ficieel: Apollo Hotel De Beyaerd.
Apollo Hotels & Resorts heeft onlangs ook het 
Regardz hotel in Zaltbommel overgenomen. Per 1 
maart gaat het hotel verder als Apollo Hotel Zalt-
bommel. 

accor hospitality
Hotel Sofitel Cocagne in Eindhoven draagt sinds 
kort de naam Pullman Eindhoven Cocagne. Pull-
man en Sofitel zijn beide merken van moederbe-
drijf Accor, maar Pullman past beter bij de con-
gresfunctie van het hotel, zo liet de hotelketen 
weten.

logis hotels
Familiehotel Hoogeerd in Niftrik (Gelderland) 
sloot zich begin dit jaar aan bij de internationale 
hotelketen Logis Hotels. Het van oorsprong Franse 
Logis heeft meer dan 3000 hotels in de portefeuille.

oVernames

Fletcher
Het Golden Tulip Heiloo en restaurant Kwartje 
Koffie zijn, na een kort faillissement eind vorig jaar, 
in andere handen overgegaan. Rein en Claudia Pas-
toor hebben het etablissement aan de Kennemer-
straatweg doorverkocht aan Fletcher Hotels.
De exploitatie van het Best Western Hotel Marijke 
ging per 15 januari over in de handen van Fletcher 
Hotels. Het vastgoed blijft vooralsnog eigendom 
van Marijke Beheer BV. Voor Fletcher Hotels is dit 
het 45e hotel in Nederland.
De hotelexploitatie van het Golden Tulip Drenthe 
hotel in Zeegse is onlangs overgegaan in handen 
van Fletcher Hotels. Voor Fletcher is dit het 46e ho-
tel in Nederland. Het hotel zal verder gaan onder de 
naam Fletcher Hotel en Lodges de Zeegser Duinen.

internationaal

Park Plaza
Onlangs kondigde Park Plaza Hotels aan dat zij nu 
volledig eigenaar is van de hotels Park Plaza Sherlock 
Holmes London, Park Plaza Victoria London en Park 
Plaza Riverbank London. De drie hotels, samen goed 
voor 878 kamers, waren al gedeeltelijk in eigendom 
en werden reeds geëxploiteerd door het hotelbedrijf.

Het crowne plaza promena-

de Hotel in den Haag krijgt 

er 79 kamers en suites bij, 

waarmee het totaal aantal 

kamers op 175 komt.

na de verbouwing worden 

de bestaande 96 kamers 

gerenoveerd.

sunstone Hotel investors 

uit amerika trekt dit jaar 

1.000.000.000 usd 

uit om hotelvastgoed te kopen.

in het vierde kwartaal van 

2010 waardeerden gasten 

hun bezoek aan een lunch-

room met een 7.5; hun 

fastservicebezoek met een 

7.6; hun café- en restau-

rantbezoek beide met een 

7.9; hun hotelbezoek met 

een 8.0.

in dubai heeft men plannen 

voor een nieuw hotel met 

2.000 kamers. Het record 

(1.539 kamers), staat nu 

nog op naam van het atlantis 

the palm Hotel.

in totaal bezochten 

51.220 vakmensen de 

Horecava 2011.

sahara india pariwar heeft 

voor meer dan 500 miljoen 

euro het londense luxehotel 

Grosvenor House overgeno-

men van rbs.

Volgens Hotelsmag.com is 

de intercontinental Hotels 

Group (646.679 hotel-

kamers in 2009) het grootste 

hotelbedrijf ter wereld. 

cijfers

de overstap

naam: Richard van 
Oostenbrugge

Burgerlijke staat: vriendin

was: Ik werkte twee jaar in 
Restaurant Envy (Amster-
dam); daarvoor een kleine 
vijf jaar in Grand Hotel Park 
(Gstaad, Zwitserland). Voor 
die tijd in Hotel Olten van 
Bernie Ecclestone; ook in 
Gstaad.

nu: Executive Chef bij De L'Europe

taak: De L'Europe krijgt een compleet nieuw culinair concept. Ik 
heb alles, van servies tot keukenapparatuur, mogen uitkiezen. We 
hebben vier outlets. Voor elke outlet heb ik een chef aangesteld 
voor het dagelijks overzicht. In totaal gaan er tussen de 40 en 45 
koks werken. Nu ben ik bezig met de richtlijnen, basisrecepten en 
routings. Restaurant Bord'Eau, de Hoofdstad Brasserie, de Prome-
nade, Freddy's Bar en de zeven luxe privéruimten voor evenemen-
ten vormen de outlets.

goede eigenschap: Ik ben goed in het motiveren van medewer-
kers.

slechte eigenschap: Af en toe ben ik ongeduldig. Ik wil al mijn 
tijd in het koken stoppen.

grootste uitdaging: Alles is nieuw; dat is leuk, maar soms ook 
vervelend. We kunnen er nu nog geen voorstelling van maken: 
op de plek waar de keukens gaan komen, is alles gestript. Half 
april gaan we open. Als er dan iets niet klopt weet ik dat ik mijzelf 
moet aankijken.

over tien jaar: Op vakantie gaan. Qua werk ben ik dik tevre-
den. Ik zit waar ik altijd heb willen zitten. Zo’n kans krijgt niet 
iedereen.

om de accu op te laden: Leuke dingen doen met mijn vriendin, 
zoals uit eten gaan.
 
favoriete hotel: Hotel Calla di Volde in Sardinië. Qua vormge-
ving is het echt fantastisch mooi.

favoriete vakantieland: Zwitserland is mooi om te skiën. Ik ben 
vier jaar geleden voor het laatst op vakantie geweest. Eigenlijk 
had ik het me afgelopen zomer voorgenomen maar toen ging 
ik hier aan de slag. Ik wilde doorstarten en er vol voor gaan. De 
laatste bestemming was de Malediven. Voor de opening wil ik 
nog een lang weekend weg naar Italië. 

hoteliers ronduit 
optimistisch
De Nederlandse hotellerie is 2011 met een positief geluid ge-
start. De bezettingsgraad lag in december 2010 nog iets onder 
het niveau van een jaar eerder, maar is in januari weer geste-
gen. De gemiddelde kamerprijzen liggen al enkele maanden 
consequent hoger dan een jaar geleden, waardoor ook de Re-
vPAR is gestegen. De hoteliers zijn voor 2011 dan ook ronduit 
optimistisch te noemen.

Hospitality Monitor is een product van Horwath HTL. Deelne-
mende hotels ontvangen gedetailleerdere informatie van eigen 
benchmarkselecties. 

BRON: WWW.HOSPITALITYMONITOR.NL
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HotelVastGoed

huurcontract… ook als u eigenaar bent
Als u het vastgoed van het hotel niet in eigendom heeft, is een huurcontract van belang. Maar ook als 
u het vastgoed wél in eigendom heeft, is het van belang een goed huurcontract af te sluiten; feitelijk 
met uzelf. Indien het vastgoed ook in eigendom is, zal de kans groot zijn dat gedacht wordt dat het 
toch slechts een intern document betreft, maar ook een goed intern document kan van belang zijn in 
meerdere denkbare gevallen. Dit geldt zowel als het vastgoed in privé wordt aangehouden, als in een 
vennootschap behorend bij het hotel. Bij een huurovereenkomst tussen de vastgoed vennootschap 
en de exploitatie vennootschap wordt veelal de huursom bepaald door de financiële lasten van de 
financiering. Maar ook komt het voor dat een huursom per jaar wordt vastgesteld om de inkomsten 
van de exploitatievennootschap volledig af te romen. Beide kunnen goede argumenten zijn om een 
bepaalde huursom te kiezen, maar herbergen beide voldoende flexibiliteit naar de toekomst toe?
In een aantal gevallen is Invast Hotels betrokken bij vragen van de accountant, veelal ingegeven door 
opmerkingen of controles door de belastingdienst, waarbij de huursom per jaar sterk schommelde 
om zodoende een optimaal fiscaal resultaat te bewerkstelligen. Aandachtspunt daarbij is, dat de be-
taalde huren per jaar een relatie moeten hebben met  marktconforme uitgangspunten.
Maar ook is van belang de risico’s goed af te bakenen in een huurovereenkomst als ooit een keer de ex-
ploitatie uitbesteed wordt, of als de exploitatie beëindigd wordt. Al met al goed om eens de archieven 
in te duiken en te controleren of uw huurcontract nog voldoet, ook aan de huidige situatie.
NIeLS WuBS, INvAST HOTeLS


