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Feriegæster vil have private sommerhuse
Sommerferien begynder i januar! Det er nemlig nu, der skal bookes feriebolig, mens udvalget er

størst. Det kan tydeligt mærkes på besøgstallet hos Ferieboligweb.dk, som med stor succes skaber

den direkte, personlige kontakt mellem feriegæsterne og de private sommerhusudlejere.

”Jeg har et personligt kendskab til alle mine gæster, og det er rigtigt dejligt at møde dem år efter år

- og nogle endda flere gange om året. Vi sørger for, at huset er rent og pænt ved ankomsten, og vi

har altid været tilfredse med husets stand, når gæsterne er rejst.”

Sådan siger Solveig Ormstrup, der i mere end 10 år har udlejet sine sommerhuse direkte til private

via Ferieboligweb.dk - og det har hun tænkt sig at blive ved med. Det er nemlig enkelt, billigt og

pålideligt for både hende og gæsterne.

180 % stigning i besøgstallet

Stadig flere får øjnene op for at leje sommerhuset direkte ved ejeren. Sidste år havde

Ferieboligweb.dk langt over 600.000 besøgende, som kunne vælge blandt cirka 1.000 private

ferieboliger i Danmark og Europa. Og ejeren af Ferieboligweb.dk, Hans Jørgen Mortensen, ser ingen

grund til at tro, at interessen for leje og udlejning af sommerhuse via nettet skulle falde.

Tværtimod.

”Trods en generel nedgang i antallet af overnatninger i feriehuse i Danmark, har vi på

Ferieboligweb.dk oplevet en stigning i besøgstallet på 180 % over de sidste fire år. Alt tyder på, at

stigningen fortsætter her hos os. Ikke alene fordi udvalget er stort og priserne er lave, men også

fordi mange kan lide den personlige kontakt og en tryg ramme om ferien,” siger Hans Jørgen

Mortensen.

Tilfredse gæster og gode priser

Ved at formidle direkte kontakt mellem lejer og udlejer via nettet bliver fordyrende bureauer helt

overflødige. Udlejningsbureauerne tager typisk et gebyr på op til ca. 40 % af udlejningsprisen.

”Du får altså mere for pengene ved at leje direkte hos udlejeren, og måske kan I også tale om

prisen. Samtidig sætter vores udlejere en ære i, at tingene er i orden, når feriegæsterne ankommer,

og mange vender derfor tilbage år efter år,” siger Hans Jørgen Mortensen.

Lejere af private sommerhuse er godt tilfredse. Ferieboligweb.dk har kun haft fire klager fra

skuffede lejere i de 15 år, hjemmesiden har eksisteret, og den hører til blandt de førende danske

hjemmesider for privatudlejede ferieboliger. >> Læs mere på www.ferieboligweb.dk
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FAKTA om Ferieboligweb.dk:

På Ferieboligweb.dk findes cirka 1.000 private sommerhuse i hele Danmark og Europa. Alle

henvendelser går direkte til udlejerne, hvoraf mange har været med i mange år.

Ferieboligweb.dk blev lanceret i 1996 og har siden hørt til de førende udbydere af privatudlejede

ferieboliger. I 2010 havde siden 550.000 besøgende, og i 2011 steg tallet til cirka 625.000. Fra 2008

til 2011 steg besøgstallet med 180 %.

Til sammenligning er der på landsplan målt et fald i udlejningen feriehuse på 5-10 % de sidste 4-5 år

- se www.visitdenmark.dk.

Læs den fulde udgave af udlejer Solveig Ormstrups udtalelse – og se andres erfaringer – på

www.ferieboligweb.dk.


