
Trygg og god utleie av feriehus
Vi tilbyr profesjonell hjelp for utleie av ferieboligen din!



Len deg tilbake, slapp 
av og la feriehuset ditt  
gjøre arbeidet.
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Interchalet er den ledende 
tyske feriehusspesialisten, 
og behandler over 7 millioner 
overnattinger i 31 land.

Interhome er den største  
europeiske feriehusspesialisten, 
med over 80 lokale kontorer på 
de mest populære turiststedene.

		Optimalt årlig belegg 
som et resultat av  
samarbeid med de 
ledende internasjonale 
utleieplattformene for 
ferienus.

		Økonomisk støtte når 
det er tid for fornyelser 
eller større reparasjoner.

		On-site støtte gjennom 
de lokale kontorene 
våre, samt gjennom nett-
verket vårt av pålitelige 
partnere som tar seg av 
eiendommen din.

		Dra fordel av vår felles 
erfaring og ekspertise 
på feriehusmarkedet.

Om oss

To tradisjonelle selskaper, ett løfte: å hjelpe eiere med 
en profesjonell utleie av fritidsboligene deres. For flere 
år siden dannet Interhome og Interchalet Holiday Home 
Division, som tilhører Hotelplan Holding AG og  
dermed sveitsiske Migros.

Vi garanterer en administrasjon du kan stole på, og en 
effektiv markedsføring av eiendommen din. Samtidig 
kjenner vi ønskene til våre felles kunder og kan tilfreds-
stille deres behov raskt og effektivt.

Enten det er et feriehus, en hytte eller et penthouse – 
beliggende ved sjøen, på fjellet eller i byen: hvis du  
har en feriebolig som ligger i et turistområde, hjelper  
vi deg gjerne med markedsføring og utleie av  
eiendommen din.
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Tjen penger

Global distribusjon

Fleksible løsninger

On-site tjenester

Trygg utleie

Hjelp og råd fra eksperter 

• Garanterte inntekter
• Optimalt belegg
• Punktlige utbetalinger

• Synlighet over hele verden
• Internasjonale merkeder
• 24/7 Kundeservice

• Alt fra egen administrasjon til  
full servicepakke.

• Profesjonelle tekniske løsninger
• Transparente vilkår og betingelser

• Profesjonell eiendomsadministrasjon
• Nøkkelhold og rengjøring
• Hjelp med juridiske spørsmål

• Personlig kontaktperson
• Vi gjør jobben, du har tid for andre ting
• Gratis forsikring

• Mer enn 50 års bransjeerfaring
• Bli en del av vår globale  

huseierfamilie

Hvorfor leie ut feriehuset ditt via HHD?

En ukes ferie gratis!
Nyt en ukes gratis ferie på en annen HHD-eiers  
fritidseiendom mot å tilby en annen eier en uke gratis hos deg.
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Vis fram eiendommen din

Optimal utleie takket være  
effektiv markedsføring

■	 Vi hjelper deg med å presentere  
eiendommen din på best mulig måte.

• Detaljert beskrivelse av fritidsboligen 
din og området rundt på 15 språk.

• Vi tar profesjonelle bilder etter behov.

■ Vi markedsfører og annonserer 
eiendommen din ved å bruke digitale  
og tradisjonelle medier

■	 Mulige leietakere vil bli oppmerksomme 
på eiendommen din gjennom en  
rekke kanaler:

• Interhomes og Interchalets e-butikker;
• nettsidene til pålitelige partnere;
• sosiale nettverk;
• feriebrosjyrer.

■ Vi sender ut nyhetsbrev, e-poster og 
skreddersydde tilbud for å holde jevnlig 
kontakt med kundene våre.

■ Vårt kundeserviceteam er tilgjengelig 
24/7 gjennom vår hotline for å gi våre 
felles kunder hjelp og råd.
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Vårt verdensomspennende salgsnettverk

Vi er der hvor kundene våre er
HHD tilbyr 50 000 fritidseiendommer over hele Europa og  
USA. Hvert år tilbringer mer enn 1,5 millioner gjester mer enn 
12 millioner overnattinger i våre feriehus.

Omtrent to tredjedeler av kundene våre bestiller på nettet.  
Derfor legger vi stor vekt på å optimere våre egene online- 
bestillingsplattformer: www.interhome.com og www.interchalet.de. 
Alle ferieboligene kan også bookes per telefon: 24/7, fra hvor 
som helst og på 15 språk.

*basert på antall bestillinger

Våre distribusjonspartnere
Vi samarbeider med alle de store 
distribusjons kanalene. Feireboligene  
kan bestilles via mer enn 42 000  
nettplattformer og lokale reisebyråer  
verden rundt.

og mange fler …

Gjestenes hjemland* Topp reisemål*
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Slapp av med vår  
on-site service

På steder hvor vi har et lokalt  
Holiday Home Division-kontor, tilbyr vi  
en fullservicepakke.

Dine fordeler:

■	 Eiendommen din vil bli fullstendig rengjort  
mellom oppholdene, og vil være helt klargjort for  
de neste gjestene.

■	 Vi vil ta vare på feriehuset ditt mens du er borte og 
sjekke det med jevne mellomrom.

■	 På slutten av hver sesong vil vi sjekke eiendommen 
din, lage en kontrollrapport til deg og komme med  
forslag til forbedringer eller reparasjoner ved behov.

■	 Før sesongstarten gjør vi stedet ditt klart før de  
første gjestene kommer.

Innsjekking / utsjekking

Kundebehandling

Kvalitetsstyring

Eiendomsforvaltning

Teamene våre hjelper  
deg og gjestene dine på 
rundt 200 reisemål.
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Vi tar hånd om 
gjestene dine …

Både du og gjestene dine kan dra nytte 
av fullservicepakken vår

Våre erfarene team tar imot gjestene på mer enn 200 
reisemål. I de lokale servicekontorene blir alle formaliteter, 
som å kreve inn depositum eller ekstrakostnader,  
tatt hånd om.

Vår 24/7 telefonservice gjør at vi kan ta hånd om ethvert 
problem som måtte oppstå under gjestens opphold  
øyeblikkelig, enten på telefon eller ved personlig oppmøte.

Tilleggstjenester som babystoler, babysanger eller  
ekstra seng kan gjestene bestille allerede ved booking 
eller det blir ordnet ved ankomst.

… eller ønsk dem 
velkommen selv

Ta vare på gjestene dine selv eller overlat 
det til noen du stoler på

Ønsker du å styre ferieboligen din selv, eller vil du  
heller overlate denne viktige oppgaven til noen som du 
stoler på? Dette er veien å gå, der vi ikke kan tilby et 
lokalt servicekontor.

De forskjellige vertsoppgavene inkluderer:

■	 grundig rengjøring av eiendommen mellom leietakerne;

■	 møte gjestene dine ved ankomsten til eiendommen – 
også ved sen ankomst;

■	 innkreving av depositum og besøksavgift;

■	 håndtering av eventuelle ekstrakostnader;

■	 utsjekking og inspeksjon av eiendommen  
ved avreise;

■	 regelmessig sjekk av eiendommen din.



Du er i trygge henderDu beholder oversikten

En topp forsikringspakke  
beskytter deg og din eiendom

Forsikring mot skade på eiendommen 
fra feriegjester
Vår ERV-forsikring dekker skade på  
eiendom, inkludert skader på inventar, 
fast inventar og apparater. Dersom en 
gjest skulle være uheldig å ødelegge  
noe, er det nok at du sender et online- 
varsel for refusjon.

Du er også forsikret mot følgende:

■	 Insolvensbeskyttelse:
dersom arrangøren skulle bli insolvent 
før eller under turen.

■	 Ansvarsforsikring:
dersom en gjest påføres personskade 
eller skade på eiendelene sine under 
oppholdet på eiendommen din.

■	 Forretningsansvarsforsikring: 
i det usannsynlige tilfellet at en skade 
forårsakes av en av våre ansatte.

Vi vil holde deg informert hele tiden

■	 Som eier av en HHD-eiendom vil du ha tilgang til din egen 
partnerside på vår nettportal. Du kan til enhver tid overvåke 
alle viktige informasjoner om bestillinger, antall personer,  
ankomst og avreise, årlige oversiktslister og mye mer.

■	 Du ønsker å bruke boligen selv? Ikke noe problem! Du kan 
enkelt og greit melde fra om dette online.

■	 For å sikre deg optimal planlegging og forberedelse, sender vi 
deg en oversikt over bestillinger hver uke.



 
myhome.at@hhd.group

 
myhome.be@hhd.group

 
myhome.ch@hhd.group

 
myhome.cz@hhd.group

 
myhome.de@hhd.group

myhome.dk@hhd.group

myhome.es@hhd.group

myhome.fi@hhd.group

 
myhome.fr@hhd.group

 
myhome.gr@hhd.group

 
myhome.hr@hhd.group

myhome.hu@hhd.group

myhome.it@hhd.group

myhome.nl@hhd.group

myhome.no@hhd.group

myhome.pl@hhd.group

myhome.se@hhd.group

myhome.uk@hhd.group

myhome.us@hhd.group

myhome@hhd.group

HHD AG  |  Sägereistrasse 27  |  CH-8152 Glattbrugg
www.myhome.hhd.group

Er du interesert i å samarbeide med oss?

Ikke nøl og be om et uforpliktende tilbud i dag.

  Østerrike  

  Belga 
  Luxembourg 

  Sveits  

  Tsjekkia  
  Slovakia 

  Tyskland  

  Danmark  

  Spania
  Portugal

  Finland   

  Frankrike  

  Hellas 

  Kroatia  

  Ungarn  

  Italia   

  Nederland  

  Norge

  Polen  

  Sverige  

  Storbritannia  
  Irland

  USA

Andre land 




