
 

  

 

 

 

PERSBERICHT 15 februari 2017 

  

Fletcher Hotels neemt zes Princess hotels over 
Met de overname van deze hotels staat de groep op 81 hotels 

  

Nieuwegein – Zes hotels van Princess Hotel Collection worden overgenomen door Fletcher  

Hotels. Per 6 maart 2017 gaan de hotels verder onder de Fletcher vlag. Fletcher Hotels koopt zowel 

de exploitatie als het vastgoed van de volgende hotels: Hotel Amersfoort, Hotel Loosdrecht-

Amsterdam, Hotel Epe-Zwolle, Hotel Beekbergen-Apeldoorn, Hotel de Wipselberg en Hotel 

Victoria. 

 

Personeel  

Fletcher Hotels neemt ook alle personeelsleden over. Zowel de medewerkers in de hotels als alle 

medewerkers op het hoofdkantoor gaan over naar Fletcher Hotels. De overname heeft voor het 

aanwezige personeel derhalve geen nadelige gevolgen. Inmiddels is het gehele personeel ingelicht en 

is er zeer positief gereageerd.   

  

Hotels 

Met de overname van zowel de exploitatie als het vastgoed van deze zes prachtige hotels staat de 

Fletcher groep op 81 hotels. In totaal komen er bijna 600 kamers bij. De hotels zijn allemaal uniek en 

beschikken over diverse faciliteiten. Juist die diversiteit maakt dat deze hotels naadloos aansluiten bij 

de Fletcher hotels. “Elk hotel is uniek en heeft zijn eigen identiteit en functie in de markt. Dat maakt 

dat wij enorm trots zijn op deze overname. Zes hotels overnemen op één dag is ook voor Fletcher 

Hotels nieuw, maar wij hebben er veel zin in!”, aldus Rob Hermans CEO Fletcher Hotels. 

 

Fletcher Hotels  

Fletcher Hotels is een oer-Hollandse hotelketen met 81 unieke 3- en 4-sterren hotels die allen zijn 

gelegen op de mooiste locaties door heel Nederland. De hotels liggen onder andere in de duinen, de 

heuvels van Limburg en in historische steden. Het hotelbedrijf is al zes jaar op rij gekozen tot 

‘Populairste Hotelketen van Nederland’. Er zijn bijna 3000 mensen werkzaam bij Fletcher Hotels. Met 

de overname staat het aantal Fletcher hotels op 81 hotels.   
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