hotel & economie

Topper | flopper

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.hospitalitymanagement.nl
Branding
Hilton

De acht hotels uit de portefeuille van Mint
Hotels, die onlangs zijn verkocht aan Blackstone, worden op korte termijn omgebouwd
tot Hilton hotels. Hoogstwaarschijnlijk worden de hotels ondergebracht bij de merken
DoubleTree by Hilton en Hilton Garden Inn.

Bastion

De Bastion Hotel Groep opende onlangs haar
31e hotel, en wel in Vlaardingen. Het hotel is
direct gelegen aan de A4 nabij de Beneluxtunnel. Bastion heeft nu langs de hele ring van
Rotterdam hotels.

Overnames
Crowne Plaza

Union Investment uit Hamburg heeft het
Crowne Plaza Hotel aan de Amsterdamse

Zuidas aangekocht. Het is het eerste hotel in
Nederland van Union Investment. Het 207
kamers tellende hotel zal naar verwachting
in november van dit jaar de deuren openen.
Union kocht het hotel van het Oostenrijkse
UBM Realitätenentwicklung.

Fletcher

Het viersterrenhotel De Rijsserberg is overgegaan in de handen van Fletcher Hotels; de
naam verandert in Fletcher Hotel Sallandse
Heuvelrug. Het hotel viel eerder onder de
vlag van Hampshire en is ook geëxploiteerd
door Bilderberg.

Travix

Een van de grootste Nederlandse online
reisbedrijven, Travix (met o.a. CheapTickets,
Vliegwinkel en BudgetAir), neemt hotelaanbieder Easytobook.com over. Door de
overname kan het dochterbedrijf van het
internationale reisconcern BCD Holdings

N.V. gunstige combinaties van vluchten met
hotels aanbieden.

Internationaal
Innkeepers

De overname van 64 hotels van het failliet
verklaarde Amerikaanse hotelvastgoed- en
investeringsbedrijf Innkeepers USA gaat
niet door. De aankopende partijen, Cerberus
Capital Management en Chatham Lodging
Trust, hebben bekend gemaakt dat zij zich
terugtrekken uit de deal van 1,1 miljard dollar.

En verder…
Luxury Vintage Hotels

Onlangs is Luxury Vintage Hotels van start gegaan. De groep bestaat uit hotels met een lange
geschiedenis. Momenteel zijn 61 hotels bij de
collectie aangesloten, waarvan het merendeel
ook deel uitmaakt van Quality Lodgings.

Hotelvastgoedtransacties gehalveerd

Geen grote transacties

In tegenstelling tot 2010 zijn in het eerste half
jaar geen grote transacties dan wel grote portefeuilleverkopen voorgekomen. Waar in 2010
nog de Mercure-portefeuille en ook het toen-

malige Holiday Inn in Lijnden van eigenaar
wisselden, bleven zulke transacties uit in de
eerste helft van 2011. Dit is dan ook de voornaamste reden voor het verschil met vorig jaar.

Amsterdam

Ook in 2011 bleek Amsterdam de stad waar
het meeste hotelvastgoed van eigenaar
wisselde. De Amsterdamse markt was verantwoordelijk voor 40% van de totale transactieomvang. Dat was overigens slechts
een volume van nog geen 15 miljoen euro.

Vooruitblik

Hoewel het eerste halfjaar van 2011 dus teleurstellend was, staat vast dat 2011 toch een beter

totaalresultaat gaat opleveren dan 2010. Dit
heeft echter niets met economische ontwikkelingen te maken... Het is te danken - zoals wel
vaker in het verleden - aan één grote transactie.
Onlangs is bekend gemaakt dat private equity
investeerder Blackstone de Mint Hotel keten
heeft overgenomen voor een totaal bedrag
van, naar verluidt, 654 miljoen euro. Het Mint
hotel in Amsterdam met 553 kamers maakt
hiervan deel uit. Wanneer een inschatting
wordt gemaakt van het aandeel van dit hotel,
kan gesteld worden dat het transactievolume
voor het einde van dit jaar zeker nog met ruim
130 miljoen euro zal gaan stijgen. Dit zegt uiteraard zeer weinig over de rest van de Nederlandse hotelvastgoedmarkt. Niels Wubs, Invast Hotels

CIJFERS In Maleisië komen in de regio Iskandar, de komende drie jaar, 3.000 hotelkamers erbij. Rusland heeft plannen voor

een ruimtehotel 350 kilometer boven de aarde; de kamerprijs is 70.000 euro, de reiskosten 350.000 euro. Hogeschool DuPage

in Illinois laat een hotel bouwen van 5.574,1824 vierkante meter om de studenten te trainen. In India kan men een hotelkamer
kopen, daar zelf 21 tot 60 dagen per jaar van genieten en de winst van verhuur op de overgebleven dagen delen met de hoteleigenaar.
Tuscany Terraces bij Mumbay verkocht al 100 kamers. Hotel La Réserve is voor 23.000.000 euro gerenoveerd, heeft nu 110
kamers en ontving op 6 oktober de eerste gasten. De Amerikaanse stad Pittsburg wil een hotel met meer dan 500 kamers laten bouwen.
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Eurocrisis gooit
roet in het eten

Topper

Kurt Ritter

Het herstel in de Nederlandse hotelmarkt lijkt te haperen. Onder invloed van de eurocrisis zijn de bezettingsgraden de afgelopen maanden gedaald ten opzichte van 2010. In augustus
bleek ook de gemiddelde kamerprijs lager te zijn uitgekomen.
Een herstel van de kamerprijs in september zorgt ervoor dat de
RevPAR die maand nog wel stijgt.
Hospitality Monitor is een product van Horwath HTL. Deelnemende hotels ontvangen gedetailleerdere informatie van eigen
benchmarkselecties.

Ritter is de langstzittende CEO binnen de internationale hotelbranche; daarom is hij Topper. Bovendien vierde hij onlangs zijn
35-jarig jubileum bij Rezidor. Ritter werd in 1989 benoemd tot president en CEO van Rezidor en is dit al die tijd gebleven. Met inmiddels 22 jaar achter de rug als roerganger, heeft het bestuur van
Rezidor zijn contract onlangs verlengd tot 2015. Onder leiding van
Ritter groeide Rezidor uit van een kleine Scandinavische hotelketen tot een grote internationale speler. Wat heeft Ritter nog voor
ons in petto in zijn resterende jaren?

bron: www.hospitalitymonitor.nl
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HM Vastgoed update

Uit onderzoek van Invast Hotels blijkt dat in
de eerste zes maanden van dit jaar voor ongeveer 37 miljoen euro aan hotelvastgoed verhandeld is in Nederland. Vergeleken met het
eerste halfjaar van 2010, is dat een halvering
van het transactievolume. De gemiddelde
prijs die per kamer betaald werd, is ten opzichte van 2010 wel licht gestegen. In de eerste helft van 2010 lag deze nog op 72.000 euro,
in dezelfde periode dit jaar was het 82.000.

Hospitality Monitor – oktober 2011
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Gordon Ramsay start binnenkort in Amerika met een nieuwe
tv-serie voor televisiezender FOX. De werktitel is "Hotel Hell". De
Britse sterrenchef verlaat dus de keuken en richt zijn aandacht/
pijlen op slecht lopende hotels. In het programma versmelten
hotel "make-overs" met de energieke en confronterende wijze
waarop Gordon Ramsay als geen ander tekeer kan gaan. Hoeveel
"spin-offs" en varianten moeten er nog komen voordat zelfs in
Ramsay het heilige vuur gedoofd is? Moet deze voortreffelijke
kok niet weer eens achter het fornuis, in plaats van voor de camera? Zo goed gaat het momenteel immers niet met zijn restaurants. Vandaar Flopper.
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