
Als eigenaar van een chalet geniet u ongetwijfeld van de rust en omgeving op camping “de Holle Poarte”!
       
Maar wellicht wilt u ook wel wat rendement maken? U kunt dan het vakantiegevoel combineren met het maken 
van rendement door uw chalet beschikbaar te stellen voor verhuur. 

We kunnen én willen u hiermee graag van dienst zijn!

Waarom ChaletSpecial?                                                                                          

→ We hebben ondertussen 7 jaar ervaring met het verhuren van chalets en                             
→ ruime commerciële ervaring in de zakelijke dienstverlening.
→ We willen zorgen (met succes) voor een  uitstekend rendement door o.a.:
    - Professionele marktbenadering, met inzet van allerlei middelen om naast trouwe bezoekers ook
       nieuwe gasten aan te trekken; en met name  in het voor- en naseizoen  de verhuur te verhogen.
    - Uitgekiend Prijsbeleid, afgestemd op andere aanbieders in de omgeving (Benchmarking) met 
       aanbiedingen  en advertenties op het juiste moment.
    - Aanbieden van extra service (o.a. huren van linnengoed)
→ We bieden onze gasten een kwalitatief goed product, zie onderste kader

Wat kunnen we u bieden?
→ Volledige verhuur van uw chalet, zie ommezijde voor de details
→ Een eigen technische dienst om storingen en reparaties direct op te lossen.
→ U ontvangt maandelijks direct uw opbrengst 
→ Minstens 1x per jaar ontvangt u een nieuwsbrief met informatie over onze  verhuuractiviteiten.
→ U ontvangt aan het einde van het verhuurseizoen een overzicht van al uw verhuurinkomsten 
→ Privégebruik naar eigen wens, altijd in te plannen
→ Indien u zelf huurders aanlevert ontvangt u een korting op de provisie
→ We bieden de verhuur modulair aan: zie ommezijde voor de mogelijkheden

Wat bieden we onze gasten/huurders?
→ Duidelijke website, geheel vernieuwd eind 2013 met veel informatie om een  goede keuze te
      kunnen maken; binnenkort met  videopresentaties en een online boekingssysteem.
→ Evaluatie & kwaliteitssysteem, waarbij gasten ook hun opmerkingen kwijt kunnen.  Binnenkort 
      ook met waarderingscijfers op de website, deze zijn allemaal prima en de moeite van het 
      presenteren waard!
→ Bedden die voorzien zijn van zowel waterdichte covers als moltons die regelmatig worden 
      ververst.
→ Mogelijkheid tot het huren van bedlinnen en badhanddoeken


