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hotel & economie

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

branding

golden Tulip
De Louvre Hotels Group opende op 6 juni het Tulip 
Inn Antwerpen. De afgelopen tijd is het voorma-
lige Campanile hotel aangepast aan de eisen van 
het label Tulip Inn.

internationaal

louvre hotels group
De Louvre Hotels Group, de nieuw opgerichte 
commerciële entiteit waaronder Louvre Hôtels en 
Golden Tulip Hospitality sinds kort samenwerken, 
heeft aangekondigd dat het bedrijf voor het einde 
van 2016 vijftig nieuwe Golden Tulip hotels in 
Frankrijk wil openen. Momenteel zijn er vier Gol-
den Tulip hotels in Frankrijk.

nh hoteles
De HNA Group uit China heeft een aandeel van 20 
procent verworven in NH Hoteles. Voor dit belang 
wordt 431,6 miljoen euro afgetikt door het van ori-

gine Chinese staatsbedrijf uit Haikou. De nieuwe 
strategische aandeelhouder krijgt bovendien 
twee leden in de raad van bestuur bij NH.  Met een 
belang van een vijfde zeggenschap, is HNA de op 
één na grootste aandeelhouder van het hotelbedrijf.

hilton Worldwide
Hilton Worldwide heeft een overeenkomst gete-
kend voor het managen van twee nieuwe hotels 
in New Delhi. Beide hotels zouden in eerste in-
stantie door de InterContinental Hotels Group 
worden geëxploiteerd. Wat de reden van de eige-
naar van de hotels (Eros Resorts & Hotels) was om 
te switchen van hoteloperator, is niet bekend.

radisson
De DiamondRock Hospitality Company betaalt 
355 miljoen dollar aan een consortium van Black-
stone, Goldman Sachs en Highgate Holdings voor 
de overname van het Radisson Lexington hotel in 
hartje Manhattan. Volgens diverse bronnen bevin-
den de gesprekken omtrent de verkoop van het 712 
kamers tellende hotel zich in een afrondende fase.

google betaalt 
700.000.000 usd 
voor de overname van ota 
software, een leverancier 
van vluchtgegevens. in het 
rapport great place to work 
2011 gaf 81 procent van 
de 1.200 medewerkers 
van accor Hotels nederland 
aan zeer trots te zijn op het 
bedrijf waar ze werken.  
16.000 vierkante meter 
krijgt de eerste inpandige 
apple store ter wereld in een 
hotel, en wel in het iconische 
Hotel moskva. Het yotel new 
york city is open. de 669 
kamers kosten in de eerste 
drie maanden 149 usd 
per nacht, daarna variëren de 
prijzen voor de designcabines 
van 249 tot 349 usd. 
landhuishotel & restaurant de 
bloemenbeek heeft recent als 
150e restaurant in neder-
land het keurmerk gastvrij 
voor vegetariërs gekregen. 
expedia haalt naar verwach-
ting 4.000.000.000 
usd op met de verkoop van 
het bedrijfsonderdeel tripadi-
vor.  morgan stanley verkocht 
zeven intercontinental hotels, 
waaronder het amstel Hotel, 
aan een libanese zakenman 
voor 450 miljoen euro. de 
zakenbank kocht de vastgoed-
portfolio in 2008 voor 634 
miljoen euro. in het eerste 
kwartaal van dit jaar moesten 
153 horecazaken de deuren 
noodgedwongen sluiten. in 
het eerste kwartaal van 2010 
gingen er 106 horecabedrij-
ven failliet. vier nederlandse 
Hilton hotels hebben met een 
speciale campagne 1.450 
cupcakes van eigen makelij 
verkocht en daarmee een 
bedrag van 1.820 euro 
voor de stichting spieren voor 
spieren opgehaald. 

cijFers

de overstap

naam: Robert-Jan Woltering

Burgerlijke staat: getrouwd, 
twee kinderen, meisje (9) 
jongen (7)

was: general manager van 
Sofitel Legend The Grand in 
Amsterdam

overstap naar: 'Ik word di-
recteur van het mooiste hotel 
van de groep: Sofitel Legend 
Metropole Hanoi in Vietnam. 

Het hotel is voor 80 miljoen dollar verbouwd, een zeldzaam bijoux.'

wat houdt de functie in? 'Het hotel tot een commercieel succes 
maken. Gezien de kwaliteit en de service komt dat goed. Het staat 
al in het lijstje van grote hotels der aarde, met Four Seasons Hotel 
George V Paris en Mandarin Oriental hotel Bangkok.' 

gesolliciteerd of gevraagd? 'Gevraagd.'

Beste karaktereigenschap: 'Een redelijk goed gevoel voor hu-
mor. En ik ben een visionair.'

slechtste karaktereigenschap: 'Soms wat eigenwijs, en dan 
druk ik mij voorzichtig uit.'

wilde vroeger worden: 'Als kleine jongen wilde ik piloot wor-
den, maar op een dag kreeg ik een bril voorgeschreven. Toen heb 
ik mijn vakkenpakket aangepast. Zes maanden later mocht de 
bril af, maar ik had al bedacht dat ik de hotellerie in wilde. Mijn 
grootmoeder was hotellier en mijn vader heeft de hotelschool 
gedaan. Het was al bepaald voor ik in de wieg lag.'

gaat missen: 'Haring en bitterballen.'

ziet uit naar: 'Ik verheug me erop om in Azië te werken. Daar 
ligt de bakermat van de gastvrijheid en hospitality. Het is er nog 
natuurlijk om mensen gastvrij te ontvangen.'

voldoening: 'Gasten die met een grote glimlach je hotel uit-
lopen. Ik word ook heel blij van het personeel. Je ziet dat alle 
radertjes in elkaar vallen.' 

werkmislukking: 'Ik heb in Jemen gewerkt, en dat is niet uitge-
pakt zoals ik wilde. Omdat ik te Nederlands en recht door zee was. 
Ik heb daar frauduleuze zaken aan de kaak gesteld en dat werd 
niet door iedereen gewaardeerd. Toch zou ik het weer zo doen.' 

accu opladen: 'Rondje golf, stukje zeilen of een powernap op het strand.'

over tien jaar? 'Een stapje hoger op de corporate ladder. Dat zou 
in Azië of in Nederland kunnen zijn. De wereld is mijn oester. 
Vandaag zit ik in Nederland, morgen in Vietnam.' 

groei zet komende
maanden door
De Nederlandse hotels hebben de afgelopen maanden opnieuw 
goede resultaten behaald. De bezettingsgraad steeg fors, met 
name in april. Opvallend is dat de gemiddelde kamerprijzen die 
maand relatief minder zijn gestegen dan in maart en mei. Per 
saldo lag de RevPAR elke maand ruim 15% hoger dan in 2010.  
Met de goede weersvoorspellingen voor de zomer, zal de groei 
naar verwachting de komende maanden kunnen doorzetten.

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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Hm vastgoed update 

exploitatie afhankelijkheid
Er zijn tal van factoren waar hoteleigenaren rela-
tief weinig invloed op kunnen uitoefenen. Som-
mige veroorzaken verschil in omzet en resultaat. 
Maar hoe kunnen exploitatieresultaten tussen 
soortgelijke hotels verklaard worden?

hoteliers
Binnen de Nederlandse hotelwereld, maar waar-
schijnlijk ook wereldwijd, kunnen grofweg twee 
types hotel(exploitatie)eigenaren worden onder-
scheiden: de hotelinvesteerders die investeren in de 
hotelonderneming om op die manier rendement te 
behalen op eigen vermogen, en de hoteliers die vaak 
al van jongs af aan betrokken zijn bij de exploitatie. 

ondernemers
Het effectief/efficiënt exploiteren van een hotel 
vergt een goed ondernemersinzicht in de gehele 
exploitatie en de kansen binnen de markt. In de 
praktijk blijkt dat ook in de hotelwereld, net als 
binnen elke andere onderneming, één persoon 
het verschil kan maken tussen een reguliere en 
een boven succesvolle hotelonderneming.

Toegevoegde waarde
In economisch mindere tijden wordt de kracht van 
een hotelondernemer duidelijk. Het verschil in 
waarde welke hoteleigenaren in staat zijn toe te 
voegen aan het handelspotentieel van de exploi-
tatie, wordt juist nu versterkt. Hierbij blijkt vaak 
de voorsprong van de hotelier op die van de hote-
linvesteerder. Dit volgt uit een zeer detaillistische 
aanpak en jarenlange specifieke hotelervaring. 
Zeker wanneer de ondernemer meegaat met ver-
anderingen in de markt en zich deze eigen maakt.

risico
Hoewel sommige hotels ook in iets mindere tijden 
toch uitstekend presteren, dankzij de gedreven hote-
lier ter plaatse, kleeft hier uiteraard ook een groot ri-
sico aan. Heeft u als hotelier zich wel eens afgevraagd 
hoe het hotel zou presteren wanneer u hier niet meer 
bij betrokken zou zijn?  Misschien is het goed om eens 
na te denken over de afhankelijkheid van uw bedrijf 
van u als ondernemer, en de zaken waarmee uw ho-
tel zich binnen de markt onderscheidt te standaardi-
seren. Op deze wijze kan uw hotel ook op lange ter-
mijn het concurrentievoordeel behouden. 
niels wubs, invast hotels


