


WIE IS DUTCHEN

Al vijf jaar biedt Dutchen luxe vakantievilla’s op kleinschalige vakantieparken. we kiezen bewust voor bijzon-
dere locaties langs de kust en in natuurgebieden zodat het landschap bijdraagt aan het ultieme vakantiege-
voel. De villa’s zijn luxueus ingericht door gerenommeerde interieurdesigners en van alle gemakken voorzien.  
 
De service tijdens een vakantieverblijf bij Dutchen is van een hoog niveau. Dutchen blijft vernieu-
wen op het gebied van beheer en verhuur en treedt op als ontzorgende partner. We richten ons 
op kwaliteit voor eigenaren en gasten om de beste service te kunnen bieden die u kunt wensen.  
 
Ons team heeft alle kennis en kunde in huis om een optimale bezetting van uw vakantiewo-
ning te realiseren. Zo ervaart u als eigenaar wel de lusten, maar niet de lasten van uw twee-
de huis. En hoeft u zicht als gast alleen maar bezig te houden met de leuke dingen van het leven.  
 
In 2013 is Dutchen uitgebreid met het nieuwe label DutchIslands, waarmee wordt ingespeeld op de groeiende trend 
naar een vakantie op de Wadden. 
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HET DUTCHEN CONCEPT

Dutchen biedt een uniek, volledig concept waarbij zowel gast als eigenaar volledig ontzorgd worden.  

          Full service voor gasten
•	  Het ultieme vakantiegevoel 
•	  Verblijf in een exclusieve villa op een aansprekende locatie
•	  Rust, ruimte en natuurbeleving door kleinschaligheid zonder massavermaak
•	  Modern en stijlvol interieur met luxe faciliteiten, zoals gratis WIFI en privé wellness
•	  Extra services voor een optimale vakantiebeleving
•	  Eenvoudig online verhuurproces met klantvriendelijke, persoonlijke callcenter ondersteuning

  Zorgeloos bezit voor huiseigenaren
•	 Deskundig beheer van uw vakantievilla door ons team van professionals
•	 Gedegen promotie, gericht op het behalen van een stabiel rendement voor alle eigenaren
•	 Transparante rapportage die u eenvoudig online kunt volgen
•	 Persoonlijke benadering in ondersteuning, advies en klachtenafhandeling
•	 Een inventieve en innovatieve aanpak bij uitbreiding van services, vervanging van faciliteiten en 

renovatie
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GEOGRAFISCHE AANWEZIGHEID

Dutchen opereert in Nederland vanuit diverse ‘hubs’ op centraal gelegen locaties.

Schoorl
Het hoofdkantoor en tevens de centrale receptie van Dutchen is gevestigd in het centrum van Schoorl, Noord Hol-
land. Het kantoor ligt op een centrale locatie nabij de vier vakantieparken.

Texel
Op Texel werkt Dutchen samen met een lokale beheerder in Den Burg; de beheerder verzorgt het in- en uitchecken 
van de gasten op de diverse vakantieparken op het eiland.

Ameland
Tevens heeft Dutchen een vestiging in Nes, Ameland,  waar de Amelandse gasten worden verwelkomd door de be-
heerder aldaar. 
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HET AANBOD VAN DUTCHEN

De luxe vakantiehuizen van Dutchen voldoen minimaal aan de volgende criteria:

•	 Bijzondere locatie en ligging aan de kust/ in de natuur
•	 Veel ruimte in en om de woning
•	 Inspirerende en aan de omgeving aangepaste architectuur en design
•	 Stijlvolle inrichting met kwaliteitsapparatuur
•	 Geen massavermaak maar kleinschalige luxe

Dutchen biedt momenteel meer dan 150 luxe vakantiehuizen in Nederland. 
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WAAROM VERHUREN VIA DUTCHEN?

Uw vakantiehuis of vakantiepark verhuren via Dutchen is een bewuste keuze. 

Speerpunten 

•	 Specialisatie in het exclusieve segment 
•	 Service, kwaliteit en stijl staan centraal
•	 Verhuur en beheer onder één dak
•	 Focus op toegevoegde waarde (luxe) en minder op prijs
•	 Succesvolle marketingstrategie,  met een focus op online
•	 Sterk groeiende website (NL + DE) met meer dan 500.000 bezoekers per jaar
•	 30 - 40% vaste gasten op zoek naar het Dutchen gevoel (gerealiseerd binnen 5 jr)
•	 Eigenaren log-in voor eigen gebruik en transparantie kwartaalafrekeningen
•	 Professionele fotografie van uw accommodatie(s) 
•	 Individuele parkwebsites, zodat elk park zijn eigen identiteit opbouwt
•	 Samenwerking met een aantal grote verhuuraanbieders waardoor uw accommodatie grootschalig 

wordt aangeboden
•	 Sterke aanwezigheid op de Duitse markt en groeiende op de Belgische markt
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WAAROM VERHUREN VIA DUTCHEN? RESERVEREN

Software
Dutchen maakt voor het registreren van reserveringen gebruik van de reserveringssoftware Stratech. 
Stratech is een overzichtelijk reserveringssysteem waarin tevens debiteurenbeheer en CRM op een betrouwbare en 
gebruiksvriendelijke manier kunnen worden beheerd. 
De Dutchen websites staan in directe verbinding met Stratech, waardoor de beschikbaarheid van de vakantiehuizen 
op de websites altijd up-to-date is. 
Via de Dutchen websites is het mogelijk om direct online te betalen; dit kan veilig en snel, door middel van zowel 
IDEAL als creditcard.

Callcenter en aftersales
Het Dutchen callcenter is 5 dagen per week telefonisch bereikbaar voor vragen en reserveringen. Tevens worden in 
het callcenter de aanvragen per e-mail behandeld en is er voor website bezoekers een mogelijkheid via Live-Chat 
met het callcenter te chatten.
De callcenter activiteiten zijn recent uitgebreid waardoor gasten nu ook pro actief telefonisch worden benaderd, 
voorafgaand aan en na afloop van een verblijf. Dit levert directe terugkoppeling op en zo kan kwaliteit worden 
getoetst en gecorrigeerd waar nodig. 
Tevens ontvangen gasten na afloop van een verblijf een digitale kwaliteitsenquête, waarin ervaringen kunnen wor-
den gedeeld. 
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MARKETING

Websites 

Dutchen profileert zich vanuit diverse websites, waarvan dutchen.nl en dutchen.de de grootste zijn met meer dan 
500.000 bezoekers op jaarbasis. 
Ook de nieuwe websites dutchislands.nl en dutchislands.de zijn in opkomst. 
Op de Dutchen websites is het complete aanbod van vakantiehuizen te vinden, met prachtige heldere foto’s en uit-
gebreide beschrijvingen. De websites zijn gekoppeld aan het reserveringssysteem Stratech, waardoor de beschik-
baarheid altijd up-to-date is.
De websites worden onder de aandacht gebracht door middel van Google Adwords (SEA) en zijn tevens op SEO 
geoptimaliseerd.
Per park worden er individuele parkwebsites ontwikkeld, zodat elk park zijn eigen identiteit kan opbouwen. Deze 
parksites zijn gelinkt aan de Dutchen websites voor betere vindbaarheid en een eenvoudig boekingsproces. 

Marketing Campagnes
Dutchen is zowel online als offline zeer actief via diverse marketing kanalen

Online

•	 Google Adwords (SEA)
•	 SEO optimalisatie: zeer goede organische vindbaarheid
•	 Samenwerking met vele (internationale) websites op de Nederlandse- en Duitse markt
•	 E-mail marketing: doelgerichte nieuwsbrieven naar gast en eigenaar 
•	 Affiliate marketing via Trade Tracker
•	 Social Media
•	 User Generated Content  zoals Zoover.nl

Offline 

•	 Dutchen magazine: een eigen magazine dat periodiek in grote oplage wordt verspreid
•	 Advertenties en advertorials in luxe, doelgroep gerichte bladen
•	 Radio campagnes
•	 Billboards
•	 Sponsoring sportclubs en evenementen 
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Door de groei die Dutchen doormaakt langs de Nederlandse kust en op de Wadden, is een aanzienlijk marketing-
budget beschikbaar voor specifieke, doelgerichte marketing.

Park marketing
De unieke eigenschappen per park worden breed in de markt gezet, waarbij Duitsland als groeimarkt onze absolute 
focus heeft. 

Thema/ Doelgroep marketing
Dutchen richt zich actief op specifieke doelgroepen door middel van thematische aanbiedingen. Hierbij kunt u 
bijvoorbeeld denken aan arrangementen voor een vakantie waar uw hond ook mee mag en specifieke marketing 
voor wellness woningen. 

Regio marketing
Voor regiomarketing wordt er nauw samengewerkt met de lokale VVV’s  en (sport)evenementen om zoveel moge-
lijk mensen kennis te laten maken met de vakantiebestemming. Deze regiomarketing heeft ten doel de locaties als 
kwalitatieve vakantiebestemming te promoten, waardoor cross-selling met de door Dutchen verhuurde accommo-
daties gestimuleerd wordt.
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MAATSCHAPPELIJK 
VERANTWOORD ONDERNEMEN

Een goed resultaat ontstaat door op langere termijn te investeren in kwaliteit; dit sluit aan bij de bedrijfsfilosofie van 
Dutchen.
Dutchen draagt op verschillende wijzen bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hieronder vindt u een 
selectie van de verschillende projecten.

Dutchen rijdt groen 
Per 2014 heeft Dutchen haar huidige wagenpark verduurzaamd met een reeks van hybrids en elektrische auto’s. Zo 
werkt Dutchen mee aan het verminderen van de CO2 uitstoot.

Sponsor Sportclubs 
Dutchen gelooft in het bijdragen aan sportieve ondersteuning van de jeugd en sponsort in dit kader Hockeyclub 
Bloemendaal en Schaatsbaan Kennemerland in Haarlem. De specifieke aandacht ligt op opleiding en groei van de 
jeugdleden.

Sponsor evenementen 
Dutchen draagt graag een steentje bij aan sportieve evenementen. Zo is Dutchen jaarlijks sponsor van o.a. de Ronde 
van Texel en Hargen aan Sail.

Bouw mee bijdrage 
Gasten van Dutchen hebben tijdens het maken van een online boeking de mogelijkheid een Bouw Mee bijdrage 
toe te voegen aan hun reservering. Hiermee ondersteunt Dutchen de organisatie Habitat for Humanity en helpt zo 
families in Afrika aan een nieuw onderkomen.
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