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NOVASOL Vakantiehuizen 
viert Gouden Jubileum 

Deense organisatie groeit uit tot dé vakantiehuizenspecialist in Europa 

  

Wommelgem, januari 2018 – Vakantiehuizenaanbieder NOVASOL bereikt een nieuwe 
mijlpaal in 2018; het van origine Deense bedrijf viert dit jaar haar 50e verjaardag. Op 28 
december 1968 werd een nieuwe onderneming opgericht, die onder de bedrijfsnaam 
Nordisk Ferie, begon met het verhuren van vakantiehuizen in Noorwegen vanuit een 
zolderkamer in Kopenhagen. Na jaren van pionieren en ontwikkelen op alle gebied breidde 
het aanbod zich als een olievlek over diverse bestemmingen uit en groeide deze aanvankelijk 
kleine Deense organisatie uit tot de grootste aanbieder van vakantiehuizen in Europa, 
inmiddels bekend onder de naam NOVASOL.  

  

Wie jarig is, trakteert! 

“ NOVASOL is uiteraard trots om te zijn uitgegroeid van een kleine speler met vakantiehuizen 
in Scandinavië tot de grootste aanbieder in Europa met nu al meer dan 50.000 
vakantiehuizen in 27 landen en een uitgebreid netwerk van servicekantoren. We staan hier 
graag bij stil en hebben daarom besloten ons succes uitgebreid te vieren in 2018. Dit doen 
we in België op verschillende manieren en met diverse groepen. Bekenden van ons, zoals 
onze gasten, huiseigenaren, medewerkers en andere samenwerkingspartners. Maar ook 
iedereen die nog niet bekend is met NOVASOL nodigen we uit om dit bijzondere feest met 
ons te vieren, “ aldus Frans Schoon, directeur Benelux.  

Het lange bestaansrecht van NOVASOL is te danken aan een aantal punten waarin NOVASOL 
zich onderscheidt. Voorbeelden hiervan zijn de direct getoonde beschikbaarheid van de 
vakantiehuizen waardoor er voor een definitieve boeking geen aanvraag hoeft plaats te 
vinden. Daarnaast de serviceverlening met 27 eigen servicekantoren op belangrijke 
bestemmingen waarbij flexibele vertrek- en aankomstdagen eveneens een belangrijke pijler 
vormen op het gebied van service. Recent is bovendien de volledig op klantbehoefte 
ingerichte vernieuwde website gelanceerd. Via de unieke ‘huizenzoeker’ vindt de bezoeker 
eenvoudig het vakantiehuis dat perfect bij de vakantieplannen past. 

Meer informatie over het jubileum en de actie hieromtrent staat op www.novasol.be/50jaar 

http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=w8Bl7ZSLqC%2BFFEF9P0XN9HJB14ltnTgt2r4zKtmGsiA5bfE55aykH4bfQ70F67s1IBAknXM9gxJjEPlSrMcXbMzmph4I57XR9lnDQ9c3dFQ0cs%2B9balN6g%3D%3D&G=0&R=http%3A%2F%2Fwww.novasol.be%2F50jaar&I=20180119161721.0000001f8e72%40mail6-51-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhNjIxYTAzMTMzOTc3Zjk0ZjQwMTE1NDs%3D&S=bVpgO3ishy8XoJNnXHQgLaWGfm2iusiQL2HqkJlOeBg


  

  

 
Voor brochures en boekingen kunt u terecht bij: 

NOVASOL Vakantiehuizen 
Tel.: 013 - 46 777 30 
E-Mail: novasol@novasol.be 
Internet: www.novasol.be 
Facebook: www.facebook.com/NOVASOL.be 

  
Over NOVASOL by Wyndham Vacation Rentals 

Met meer dan 50.000 particuliere accommodaties heeft NOVASOL A/S, met het 
hoofdkantoor in Kopenhagen, zichzelf gevestigd als de grootste aanbieder van 
vakantiehuizen en appartementen in Europa. De organisatie is onderdeel van Wyndham 
Vacation Rentals, globaal leider in vakantie accommodatie, en biedt 27 bestemmingen in 
Europa aan. Meer dan 1.750 medewerkers van de NOVASOL Groep hebben in 2017 meer 
dan 2 miljoen vakantiegasten bediend. 
  
Opgericht in Denemarken in 1968 was het aanbod in eerste instantie gelimiteerd tot Noord- 
en West-Europa. Na de val van de Berlijnse Muur in 1989 heeft de NOVASOL Groep de 
toeristische ontwikkeling van Oost-Europa geïntensifieerd, met name door het op de kaart 
zetten van Kroatië als een populaire vakantiebestemming, en heeft daarna vrijwel alle Zuid-
Europese landen geopend voor de verhuur van particuliere vakantiehuizen.  
De NOVASOL Groep is verbonden aan het Europese toerisme via een wijdvertakt en 
gevarieerd netwerk. 
  
Voor meer informatie:  
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Noot voor de redactie (niet voor publicatie) 

 
Voor meer informatie en beeldmateriaal kunt u zich richten tot: 

Frans Schoon, directeur 
Tel: 013 - 4677730 
E: frans.schoon@novasol.com 
W: www.novasol.be    
FB: www.facebook.com/novasol.be   
  
 

mailto:novasol@novasol.be
http://www.novasol.be/
http://www.facebook.com/NOVASOL.be
mailto:frans.schoon@novasol.com
http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=w8Bl7ZSLqC%2BFFEF9P0XN9HJB14ltnTgt2r4zKtmGsiA5bfE55aykH4bfQ70F67s1IBAknXM9gxJjEPlSrMcXbMzmph4I57XR9lnDQ9c3dFQ0cs%2B9balN6g%3D%3D&G=0&R=http%3A%2F%2Fwww.novasol.be&I=20180119161721.0000001f8e72%40mail6-51-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhNjIxYTAzMTMzOTc3Zjk0ZjQwMTE1NDs%3D&S=0yGnXyYHnelWvEKbeVZTr92TrWcrGrZcQQZkIXgo99Y
http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=w8Bl7ZSLqC%2BFFEF9P0XN9HJB14ltnTgt2r4zKtmGsiA5bfE55aykH4bfQ70F67s1IBAknXM9gxJjEPlSrMcXbMzmph4I57XR9lnDQ9c3dFQ0cs%2B9balN6g%3D%3D&G=0&R=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnovasol.be&I=20180119161721.0000001f8e72%40mail6-51-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhNjIxYTAzMTMzOTc3Zjk0ZjQwMTE1NDs%3D&S=I7k-q0eB4_W-9DsvOLksncgH7hHl3aXoVGOSqHgDXb8
http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=w8Bl7ZSLqC%2BFFEF9P0XN9HJB14ltnTgt2r4zKtmGsiA5bfE55aykH4bfQ70F67s1IBAknXM9gxJjEPlSrMcXbMzmph4I57XR9lnDQ9c3dFQ0cs%2B9balN6g%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnovasol.be%2F&I=20180119161721.0000001f8e72%40mail6-51-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhNjIxYTAzMTMzOTc3Zjk0ZjQwMTE1NDs%3D&S=5CeqMLwt3cLDU_dZTMJjjdtYh5sLCbQNx6UZsOAmVY4
http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=w8Bl7ZSLqC%2BFFEF9P0XN9HJB14ltnTgt2r4zKtmGsiA5bfE55aykH4bfQ70F67s1IBAknXM9gxJjEPlSrMcXbMzmph4I57XR9lnDQ9c3dFQ0cs%2B9balN6g%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNOVASOLbe&I=20180119161721.0000001f8e72%40mail6-51-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhNjIxYTAzMTMzOTc3Zjk0ZjQwMTE1NDs%3D&S=PwSAviOfT_Yg1wahfE8c-Y-8zL1XkwHWIyNCdbKRKIc

