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hotel & economie

Hospitality Management houdt bij welke hotels van eigenaar, keten of hotelgroep ver-
anderen. in elke editie krijgt u een beeld voorgeschoteld van de meest in het oog sprin-
gende mutaties binnen de levendige hotelmarkt. een actueel overnameoverzicht vindt 
u in het dossier overnames op www.hospitality-management.nl

branding

Bilderberg
Hotel Landgoed de Wilmersberg in De Lutte en Bil-
derberg hotels beëindigen per 31 december aan-
staande hun samenwerking. Het Twentse hotel is 
sinds 2000 gelieerd aan Bilderberg. De reden van 
het uit elkaar gaan zijn de verschillende doelstel-
lingen en strategische visies op de gehanteerde 
contractvorm binnen de franchise.

fletcher
Bij Fletcher Hotels heeft zich een nieuw hotel aan-
gesloten: Fletcher Hotel-Restaurant Dinkeloord. 
Het veelzijdige driesterrenhotel is gelegen in het 
Twentse natuurgebied Lutterzand, aan het riviertje 
de Dinkel. Het hotel heeft momenteel de beschik-
king over 50 hotelkamers, 2 éénpersoonskamers en 
40 tweepersoonskamers. Gasten kunnen zo van de 
kamer het inpandige tropisch zwemparadijs in.

Historic Hotels
Drie hotels worden aan de portfolio van Historic 
Hotels of the Benelux toegevoegd: Mansion Hotel 
Bos & Ven in Oisterwijk, Hotel de Draak in Bergen 
op Zoom en Hotel Restaurant Lubbelinkhof te 
Odoorn. 

internationaal

la fleur Hotels
Met ingang van 1 oktober 2010 heeft La Fleur Ho-
tels het management op zich genomen van het 
Björknäsgården Hotel in Jämtsland (Zweden). Het 
hotel heet nu La Fleur Hotel Björknäsgården.

ac Hotels
Het Spaanse AC Hotels, met 90 hotels in Spanje, 
Italië en Portugal, heeft een overeenkomst ge-
sloten met Marriott International. Samen gaan 
de bedrijven de bestaande hotels van AC omvor-
men tot een nieuw ‘co-branded’ hotelmerk: AC by 
Marriott.

en verder…

spirit inn & suites
Hans Kennedie is terug in de Nederlandse hotel-
lerie met de lancering van Spirit Inn & Suites, 
een nieuw hotelmerk en -concept voor het mid-
densegment. Het eerste hotel (102 kamer) komt in 
Zaandam en zal op 1 januari 2011 de deuren offici-
eel openen voor gasten. Het hotelmerk zal moeten 
gaan expanderen binnen Europa. Uniek aan het 
concept is dat hotelgasten overal vrij moeten kun-
nen rondlopen, ‘alsof ze in het hotel wonen’.

den haag heeft 489.000 

inwoners, met 160 

nationaliteiten. hiervan zijn 

144.000 jonger dan 

25 jaar. jaarlijks komen 

1 miljoen bezoekers naar den 

haag voor de musea; hier-

van profiteren 34.000 
bedrijven. Wil men blijven 

overnachten, dan kan 

gekozen worden uit 160 

verblijfsaccommodaties. 

in 2009 gingen de meeste 

buitenlandse bezoekers 

naar de vier grote steden; dit 

waren er 4.391.300. 

deze gasten bleven in totaal 

8.285.300 nachten 

slapen. eind 2009 kregen de 

amsterdamse hotels gemid-

deld 71,56 punten uit 

100, van de 2,7 miljoen 

bezoekers van de hotelprijs-

vergelijker trivago. deze 

vergeleek 13.000 hotels 

met elkaar. hiermee staat 

nederland op plaats 47.

koffie is ’s werelds 2e 

handelsproduct. in 2008 

werden 7.200 miljoen 

kilo’s koffiebonen verhandeld 

door 21 miljoen boeren. in 

de hele koffiesector werken 

zo’n 25 miljoen mensen in 

70 landen. van deze landen 

is brazilië met een percen-

tage van 36% de grootste 

koffieleverancier. 

cijfers

hotelvastgoed

Hotelvastgoedtransacties in nederland stijgen
In de eerste zes maanden van 2010 heeft voor iets meer dan 86 miljoen euro aan hoteltransacties plaatsge-
vonden, zo blijkt uit onderzoek door Invast Hotels.  Hiermee lijkt ook de hotelvastgoedmarkt op de weg terug 
te zijn, na een tegenvallend 2009.  Het aantal kamers dat in de eerste helft van 2010 van eigenaar wisselde, 
betrof bijna 1.200. Ter vergelijking: in geheel 2009 waren dit iets meer dan 800 kamers. De gemiddelde prijs 
per kamer lag echter beduidend lager: 73.000 euro tegenover 105.000 euro vorig jaar. Hoewel het transactie-
volume van hotelvastgoed in 2010 steeg, heeft dit zeker nog niet het niveau behaald van 2008, toen over het 
gehele jaar genomen dit bijna 400 miljoen euro betrof. De verwachting is, dat in de tweede helft van 2010 
het transactievolume licht zal stijgen, maar er mag aangenomen worden dat de meeste transacties gedaan 
werden in de eerste helft van dit jaar. In 2010 hebben - in tegenstelling tot voorgaande jaren - de meeste 
transacties plaatsgevonden buiten de vier grote steden. Dit geldt niet alleen voor het aantal transacties, 
maar ook voor de totale omvang. De transactie met de grootste omvang in 2010 was het Holiday Inn te 
Lijnden. Dit hotel (met 342 kamers) werd door de Duitse Aareal bank verkocht aan de hotelgroep Park Plaza 
voor een kadastrale transactieprijs van 28 miljoen euro. Het lijkt er op dat hoteltransacties langzamerhand 
weer toenemen. Maar er blijkt nog een groot verschil te zitten in transactieomvang en gemiddelde prijs 
per kamer, in vergelijking met 2007 en 2008. Daarnaast blijkt ook in 2010 weer dat één transactie enorme 
invloed kan hebben op het totale transactievolume. Het moet dan ook nog blijken of hier een vervolg aan 
kan worden gegeven in de overige maanden van 2010 en in 2011.
Niels Wubs, iNvast Hotels


