
 
 

 

Interhome breidt portfolio uit met 

ruim 6.000 vakantiewoningen in 

Denemarken 

De Interhome Group heeft via een strategische samenwerking met de Deense 

vakantiewoningaanbieder Sol og Strand meer dan 6.000 vakantiewoningen en 

appartementen aan haar portfolio toegevoegd. Denemarken, dat rijk is aan 

panoramische landschappen tussen de Noordzee en de Baltische kust, is de laatste jaren 

steeds populairder geworden als toeristische bestemming. 

De Zwitserse Interhome Group, specialist in vakantieaccommodaties, en het 
Deense Sol og Strand zijn een nieuwe, strategische samenwerking aangegaan. 

Beide vakantiewoningspecialisten volgen een vergelijkbare strategie, met lokale 
servicekantoren in populaire vakantieregio's die fungeren als aanspreekpunt voor 

zowel vakantiegasten als woningeigenaren. "We zijn verheugd dat we in Sol og 
Strand een exclusieve partner voor de Deense markt hebben gevonden, die qua 

waarden en bedrijfsmodel uitstekend bij elkaar passen" , aldus Jörg Herrmann, 
CEO van Interhome Group. "We kennen de oprichters en het management van 

Sol og Strand al vele jaren persoonlijk en bewonderen hoe de organisatie zich is 
blijven ontwikkelen. Los van onze gedeelde passie voor vakantiewoningen, 
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hebben we beiden als doel om via een succesvolle bemiddeling zowel onze 
gasten als onze eigenaren blij te maken", voegt hij eraan toe. De meer dan 6.000 

accommodaties van Sol og Strand in Denemarken zullen de komende weken 
stelselmatig aan de website van Interhome worden toegevoegd. 

"We zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om ons bedrijf uit te breiden 
en onze positie in de markt te versterken. Deze strategische 
samenwerking met Interhome Group heeft ons een perfecte oplossing 
geboden: met haar platform en uitgebreide internationale netwerk zal 
Interhome Group ons helpen het volume van boekingen voor 
vakantiewoningen in Denemarken te verhogen", legt Per Dam, Managing 
Director van Sol og Strand, uit. 
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De portefeuille van Interhome Group - met de merken Interhome en Interchalet - 
omvat ongeveer 35.000 vakantiewoningen en appartementen in 27 landen en is 

een onderdeel van Hotelplan Group, gevestigd in Glattbrugg (CH). Hotelplan 
Group is op zijn beurt een dochteronderneming van Migros, de grootste 

winkelketen van Zwitserland, gevestigd in Zürich. De nabijheid van 
vastgoedeigenaren en vakantiegasten is een van de belangrijkste troeven van 

Interhome Group. Zo'n 200 lokale servicekantoren (100 eigen en 100 
partnerkantoren) staan garant voor een full-service pakket, variërend van 

persoonlijke klantenontvangst tot uitgebreid beheer van vakantiehuizen. 
Interhome Group kan terugkijken op meer dan 55 jaar ervaring als een 

uitstekende verhuurder van individuele vakantiewoningen. Het brede aanbod reikt 
van eenvoudige chalets en appartementen tot luxe villa's - aan het strand, op het 

platteland of in de bergen. In 2021 verzorgde Interhome Group de verhuur voor 
meer dan 890.000 vakantiegangers en genereerde een gefactureerde omzet van 
275 miljoen CHF.  

 


