Erhöhen Sie die Exposition, steigern Sie Ihren Umsatz
• 1000 angeschlossene Hotels aus 6 Ländern veröffentlichen Ihre Arrangemente
• Monatlich erreicht Voordeeluitjes.nl etwa 1 Million Niederländische Gäste
• In die Niederlande der großte Anbieter von Arrangemente für Hotels

Auf unserer Website
veröffentlichen wir Hotels die
mit uns zusammenarbeiten.
• Ihr eigener Hotelseite mit schönen Bilder und Tekste
auf Holländisch
• Mehrere Arrangemente pro Hotel im Angebot aufgenommen
• Besonderen Betonung von ruhige Ankunftstagen/zeiten
für zusätzliche Unterstützung in den Zeiträumen von ‘need’
• Dedicated Accountmanagers pro Hotel

Zusammenarbeiten mit Erfolg!
• Sie zahlen nur 15 Prozent Kommission auf Basis von ‘no cure’
• Die Gäste zahlen den gesammten Buchungsbetrag in Ihrem Haus
• Sie nutzen unsere 10 Jahre Erfahrung als großter Anbieter von Hotelarrangemente
• Technische Verbindung mit verschiedenen Channelmanager (u.a. Smarthotel) ist möglich

T.W.V.

3-daags arrangement in Noord-Brabant

Voordeeluitjes.nl/win

-56%

-41%

• 2x overnachten in Doesburg, bij
***Stadshotel Doesburg aan de IJssel
• 2x ontbijt
• 1x 3-gangen keuzemenu
• gratis fietsroute en nog meer...

119,00
p.p.p.a.

69,00

-42%

74,50

155,00
p.p.p.a.

-52%

3 dagen Sfeer proeven
in Leiden

119,00
p.p.p.a.

75,00

ma, di, wo, do, vr 08.30 - 22.00 uur | za, zo en tijdens feestdagen 10.00 - 18.00 uur

4 dagen All-In Sauerland

-37%

• 2x overnachten in Deventer, bij
***Postillion Hotel Deventer
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 3-gangendiner en meer...
TIP: Naar het Dickens Festijn? 18-20 dec.
Boek uw arrangement op tijd!

• 2x overnachten in Putten, bij
***Hampshire Hotel - Mooi Veluwe
• 2x ontbijtbuffet
• 1x 3-gangendiner
• gratis wandel- en fietsroutes
• 1 uur saunagebruik en nog meer...

• 2x overnachten in Leiden, bij
***Tulip Inn Leiden Centre
• welkomstdrankje
• 2x ontbijt
• 1x 3-gangendiner (m.u.v. zondag)

aankomst op: zo, ma, di, wo € 61,50
do, za € 66,50 | vr € 71,50

aankomst op: zo, ma, di, wo € 69 | do, vr, za
€ 74 | aankomst vanaf november op: zo, ma,
di, wo € 64 | do, vr, za € 69

aankomst op: do, vr, za, tijdens schoolvakanties
alle dagen € 69 | zo, ma, di, wo € 79

aankomst op: zo, ma, di, wo € 74,50 | do,
vr, za € 79,50

aankomst op: vr, za, tijdens schoolvakanties € 75
aankomst vanaf december op alle dagen € 75

Voordeeluitjes.nl/ak10-bolsward

Voordeeluitjes.nl/ak10-doesburg

Voordeeluitjes.nl/ak10-deventer

Voordeeluitjes.nl/ak10-veluwe

Voordeeluitjes.nl/ak10-leiden

3 dagen Monschau;
Parel van de Eifel

3 dagen in de
Amersfoortse bossen

3 dagen Uitwaaien
in Bergen aan Zee

3 dagen Cultuur, natuur
en luxe op de Veluwe

3 dagen
Natuurlijk Gelderland

258,00
p.p.p.a.

159,00

-45%

• 3x overnachten in Bad Laasphe, bij ****Hotel AM Fang
• 3x uitgebreid ontbijtbuffet • 3x 3-gangen dinerbuffet
• gratis consumpties tussen 15:00 - 24:00 uur • gratis gebruik van zwembad, fitness,
sauna en Kneipp-ruimte • gratis uitstapjes-boekje t.w.v. € 2,50 • gratis parkeren
• gratis WiFi • gratis stadswandeling met gids door Bad Laasphe (ma en do)
aankomst vanaf oktober op alle dagen € 159 | tijdens schoolvakanties en feestdagen € 179

Voordeeluitjes.nl/ak10-amfang

3 of 4 dagen In de
mooie Achterhoek

3 dagen Aan de kust
van Noordwijk
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Zusätzlich zu den vorgehenden Punkten bieten wir auch die

64,00

109,00
p.p.p.a.

3 dagen Onthaasten
op de Veluwe
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E

61,50

• 2x overnachten in Bolsward, bij
***Friesland Hotel de Wijnberg
• 2x ontbijtbuffet
• 1x 3-gangen keuzediner
• toeristische gids Bolsward
• gratis WiFi

3 dagen Hanzestad
Deventer

BB

139,00
p.p.p.a.

3 dagen Monumentale
mosterdstad Doesburg
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3 dagen
Mooi Friesland
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Medien Angebote

Voordeeluitjes.nl/ak10
085 760 5 760

WIN WIN WIN 218,-

3 dagen Heerlijk
Dwingeloo in Drenthe

Of boek een luxe
appartement *

139,00
p.p.p.a.

Möglichkeiten Ihrem Hotel in Offline Medien zu veröffentlichen.

75,00

-46%

75,00

105,00
p.p.p.a.

-29%

178,00
p.p.p.a.

75,00

-58%

• 2x overnachten in Monschau, bij
****Carat Vitalhotel Monschau Eifel
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 3-gangen dinerbuffet
• gratis toegang Handwerkerdorf
• gratis gebruik zwembad en sauna

• 2x overnachten in Amersfoort, bij
****Princess Hotel Amersfoort
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 3-gangendiner (1e dag)
• gratis stadsplattegrond • gratis
parkeren • gratis knooppuntroutes

aankomst op: zo, ma, di, wo, do € 79 | vr, za € 89
vanaf november op: zo, ma, di, wo, do € 75 | vr, za € 79

aankomst op: vr, za, tijdens schoolvakanties € 75
zo, ma, di, wo, do € 85

aankomst op: zo, ma, di, wo € 85 | do, vr, za € 99
| vanaf nov op alle dagen € 75 | * kijk op
Voordeeluitjes.nl/ak10-meyer voor meer info

Voordeeluitjes.nl/ak10-carat

Voordeeluitjes.nl/ak10-amersfoort

Voordeeluitjes.nl/ak10-meyer

• 2x overnachten in Bergen, bij
***Hotel Meyer
• 2x ontbijt • 1x 3-gangendiner (1e dag)
• gebruik minigolf- en tennisbanen
• gratis duinkaart

Ontdek Drenthe in 4 dagen All-In

239,00
p.p.p.a.

199,00

Voordeeluitjes.nl/ak10-bontewever

• Hotelpartner genießen 100% das Einkaufsvorteil auf die
offline Medienafmerksamkeit

-34%

• 2x overnachten in Hoenderloo,
bij ****Princess Hotel Victoria
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 3-gangen keuzemenu
• gratis gebruik binnenzwembad
• diverse wandelroutes

79,00

-28%

• 2x overnachten in Barchem (Lochem),
bij ***Landgoedhotel Woodbrooke
• 2x ontbijt
• 1x 3-gangendiner met wild
• gratis wandel- en fietsroutes

129,00
p.p.p.a.

79,00

-39%

115,00
p.p.p.a.

79,00

-31%

• 2x overnachten in Dwingeloo,
bij ***Hotel de Drift
• 2x ontbijt
• 2x 3-gangendiner
• gratis wandel- en fietsroutes

aankomst op: zo € 79 | ma, di, wo, do € 85 |
vr, za € 89 | aankomst vanaf november
op alle dagen € 79

aankomst op alle dagen € 89 | aankomst
vanaf december op alle dagen € 79

aankomst op alle dagen € 89 | aankomst
vanaf november op alle dagen € 79

aankomst op: ma, di, wo € 79
do, vr, za, zo € 89

Voordeeluitjes.nl/ak10-barchem

Voordeeluitjes.nl/ak10-ehzerwold

Voordeeluitjes.nl/ak10-noordwijk

Voordeeluitjes.nl/ak10-drift

3 dagen
Heerlijk Texel

3 dagen Aan de
Overijsselse Vecht

3 dagen
Genieten in Valkenburg

4 dagen Vertoeven
in ‘t Sauerland

87,50

-32%

• 2x overnachten in Cocksdorp, bij
****Boutique Hotel Texel
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x gastronomisch 3-gangendiner
• gratis gebruik van zwembad
• wandel- en ﬁetsroutekaart
• gratis WiFi en interactieve TV
aankomst op: zo, ma, di, wo € 87,50 | do, vr, za € 97,50

Voordeeluitjes.nl/ak10-texel

143,00
p.p.p.a.

89,00

-38%

139,00
p.p.p.a.

99,00

-29%

149,00
p.p.p.a.

99,00

-24%

• 2x overnachten in Valkenburg aan de
Geul, bij ****Parkhotel Valkenburg
• 2x ontbijtbuffet
• toegang tot wellness
• gratis toegang Holland Casino
• VIP-pas Maasmechelen Village

• 3x overnachten in Bad-Fredeburg,
bij ****DesignHotelSauerland
• 3x ontbijt
• 3x 4-gangendiner of buffet
• gratis gebruik van
wellnessfaciliteiten in het hotel

aankomst op: zo, ma, di, wo € 89 | do, vr, za € 99

aankomst op: zo, ma, di, wo vanaf € 99 |
do, vr, za vanaf € 109

aankomst op: zo, ma, di, wo € 99 | do, vr,
za € 109

Voordeeluitjes.nl/ak10-zon

Voordeeluitjes.nl/ak10-valkenburg

Voordeeluitjes.nl/ak10-sauerland

• 2x overnachten in Ommen, bij
****De Zon Hotel en Restaurant
• 2x ontbijt
• 1x 3-gangendiner (1e dag)
• gratis informatiepakket
• gratis wandel- en fietsroutes
• 1x bezoek Sauna Beauty Ommen

4 dagen Ontspannen
in ‘t Sauerland

aankomst op alle dagen € 99

Voordeeluitjes.nl/ak10-kirchmeier

Hollandse hotspots

Speciaal voor de lezers van TrosKompas

Nu met 52% korting

52,

50

109,00
p.p.p.a.

69,50

-36%

158,00
p.p.p.a.

79,00

-50%

50% korting

29,00

• 1x overnachten • 1x ontbijtbuffet • informatie over de regio

• 2x overnachten bij ****Amrâth
Hotel Lapershoek Arenapark
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• gratis parkeren
• gratis WiFi
• gratis informatiepakket van
de omgeving

aankomst op alle dagen € 79,50
vanaf december op alle dagen € 69,50

085 760 5 760

98,00
p.p.p.a.

59,00

-40%

-37%

49,50

• 2x ontbijtbuffet • info-pakket over de omgeving
• 10% kortingsvoucher voor het diner
aankomst op: do, vr, za, tijdens schoolvakanties alle dagen € 49,50 | zo, ma, di, wo € 67,50

085 760 5 760

De hotelaanbiedingen zijn geldig t/m 31 januari 2016. De vermelde prijzen zijn exclusief administratiekosten (bij 1 of 2 pers. € 9,50 |
vanaf 3 pers. € 12,50 | vanaf 5 pers. € 15,50 | vanaf 7 pers. € 18,50 ) tenzij speciﬁek anders vermeld bij de locatie en door het hotel te heffen
stads- en toeristenbelasting. Aanbiedingen zijn o.b.v. beschikbaarheid en 2 personen per kamer. Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.
Kijk online voor alle voorwaarden. Bellen: lokaal tarief.

Vakantiegids
Laagste prijs van Nederland!

109,00
p.p.p.a.

52,50

-52%

085 760 5 760

3 dagen Breda

3 dagen Nijmegen

• 2x overnachten bij
****Amrâth Hotel Brabant
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 3-gangendiner (1e dag)
• gratis gebruik van zwembad
• informatiemap over Breda
• gratis parkeren • gratis WiFi

• 2x overnachten bij
****Amrâth Hotel Belvoir
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x 2-gangendiner*
• gratis gebruik van sauna
en zwembad • gratis WiFi
• informatiemap en presentje

aankomst op: vr, za, zo, tijdens
schoolvakanties alle dagen € 79

085 760 5 760

135,00
p.p.p.a.

77,50

-43%

aankomst op alle dagen € 77,50
* het restaurant is op zondag gesloten

Voordeeluitjes.nl/vg41-nijmegen

085 760 5 760

3 dagen Limburg

3 dagen Maastricht

• 2x overnachten bij ****Amrâth
Hotel Born-Sittard Thermen
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• welkomstdrankje
• wellnesspakket (1 dag entree

• 2x overnachten bij ****Amrâth
Grand Hotel de l’Empereur
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• welkomstdrankje
• 1x 3-gangendiner (1e dag)
• gratis WiFi

• gratis WiFi • gratis parkeren
aankomst op alle dagen € 75

Voordeeluitjes.nl/vg41-born

45% korting

3-daags arrangement: ‘Genieten bij Postillion’ 89,00
p.p.p.a.
• welkomstdrankje • 2x overnachten

75,00

aankomst op: vr, za, zo, tijdens schoolvakanties alle dagen € 59 | ma, di, wo, do € 89

Voordeeluitjes.nl/vg41-hilversum

Thermen Born, badjas, slippers)

119,00
p.p.p.a.

aankomst op: vr, za, tijdens schoolvakanties alle dagen € 29 | zo, ma, di, wo, do € 43,50

Voordeeluitjes.nl/tros40

3 dagen Hilversum

• 2x overnachten bij
****Amrâth Hotel Alkmaar
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• welkomstdrankje
• late check-out (op aanvraag)
• 1x stadsplattegrond • gratis WiFi

Voordeeluitjes.nl/vg41-breda

TIP: Naar het Dickens Festijn (18-20 dec.) in Deventer? Boek dan op tijd!

57,50
p.p.p.a.

3 dagen Alkmaar

Voordeeluitjes.nl/vg41-alkmaar

p.p.p.a.

Kies bijvoorbeeld voor Koekstad Deventer, met het historische Bergkwartier; Modestad
Arnhem, ideaal om te shoppen voor een nieuwe wintergarderobe of te wandelen op de
Posbank of de Veluwe; Amersfoort-Veluwemeer, midden op de Veluwe met een prachtig
uitzicht over het water; Utrecht Bunnik met een centrale ligging; Haren Groningen in het
hoge noorden; of de oudhollandse stad Dordrecht met haar prachtige grachten.

• welkomstdrankje met een streeklekkernij

-29%

(p.p.p.a.) en exclusief administratiekosten (bij 1 of 2 pers. € 9,50 | vanaf 3 pers. € 12,50 | vanaf 5 pers. € 15,50 | vanaf 7 pers. € 18,50 tenzij specifiek anders vermeld bij de locatie)
en door de hotels te heffen stads- en toeristenbelasting. Voordeeluitjes.nl is een label van Freetime Company B.V. Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

Gezellig samen met een vriendin, partner of met de familie naar een Postillion Hotels.

• Umfangreiches und ausgewähltes Medienplattform

99,00

139,00
p.p.p.a.

• 3x overnachten in Winterberg,
bij ***Hotel Kirchmeier
• 3x ontbijtbuffet
• 3x 3-gangen (keuze-)diner of buffet
• gratis boottocht Hennesee
• gratis FamilieSpaarpakket! incl.
40 uitstapjes en nog meer...

Nu 3 dagen inclusief
overnachten, ontbijt
en meer, vanaf

2-daags arrangement: ‘Ontdek Postillion’

-28%

• 2x overnachten in Noordwijk, bij
****Golden Tulip Noordwijk Beach
• 2x ontbijtbuffet
• 1x 3-gangendiner of buffet
• gratis gebruik van relaxruimte

Nu met 50%

• Medienpublikationen erhohen Ihrer Belegung sogar in
ruhigen Zeitraumen

79,00

109,00
p.p.p.a.

• 2x overnachten in Almen, bij
***Hotel Landgoed Ehzerwold
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 1x dinerbuffet op de 2e avond
• gratis overnachting bij afname van
een diner op 3e dag en nog meer...

Voordeeluitjes.nl/ak10-victoria

Aanbiedingen zijn geldig t/m 31 januari 2016 (m.u.v. de feestdagen) op basis van twee personen in een tweepersoonskamer en op basis van beschikbaarheid, tenzij (online) anders vermeld.
Op de aanbiedingen zijn de algemene voorwaarden van Voordeeluitjes.nl van toepassing. U vindt deze voorwaarden op de website. De vermelde prijzen zijn per persoon per arrangement

rips
Veelzijdige Stedent korting

109,00
p.p.p.a.

aankomst op alle dagen € 79

129,50
p.p.p.a.

-17%

• 3x overnachten in Assen, bij ****De Bonte Wever
• 3x ontbijt • 2x lunchbuffet • 3x dinerbuffet • diverse snacks en lekkernijen gedurende de dag en avond
• onbeperkt drankjes uit het huisassortiment en avondentertainment
• toegang tot het subtropisch zwem- en saunaparadijs, midgetgolf, ijsbaan (winterseizoen), de bowling en de ﬁtness
• vrij gebruik diverse spelfaciliteiten
aankomst op: zo, ma, di, wo € 199 | tijdens schoolvakanties € 229

79,00

119,00
p.p.p.a.

085 760 5 760

159,00
p.p.p.a.

99,00

-38%

aankomst op: zo, ma, di, wo, do € 99
vr, za € 109

Voordeeluitjes.nl/vg41-maastricht

085 760 5 760

2 dagen Utrecht

2 dagen Den Haag

• 1x overnachten bij
****Amrâth Hotel Maarsbergen
• 1x uitgebreid ontbijtbuffet
• welkomstdrankje
• 1x 3-gangendiner
• late check-out (tot 17.00 uur)
• gratis WiFi • gratis parkeren

• 1x overnachten bij *****Grand Hotel
Amrâth Kurhaus The Hague
• 1x uitgebreid ontbijtbuffet
• welkomstdrankje
• 1x 3-gangendiner
• gratis toegang tot Holland Casino
• gratis WiFi

aankomst op: vr, za, zo, tijdens schoolvakanties
alle dagen € 52,50 | ma, di, wo, do € 59,50

Voordeeluitjes.nl/vg41-maarsbergen

085 760 5 760

179,00
p.p.p.a.

104,50

-42%

aankomst op alle dagen € 104,50

Voordeeluitjes.nl/vg41-denhaag

085 760 5 760

De hotelaanbiedingen zijn geldig t/m 31 januari 2016. De vermelde prijzen zijn exclusief administratiekosten (vanaf € 9,50) tenzij
speciﬁek anders vermeld bij de locatie en door de hotels te heffen stads- en toeristenbelasting. Aanbieding is o.b.v. beschikbaarheid
en 2 personen per kamer. Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden. Kijk online voor alle voorwaarden. Bellen: lokaal tarief.

Online Werbung
Ihr Hotel wird auch mit Online Werbung unterstützt
• Online-Bannering auf der Homepage von Voordeeluitjes.nl
• Aktion des Tages oder Tipps auf der Homepage
• E-mail Marketing durch Versendung von Rundbriefen mit
Tages- , Wochen- und Themen Aktionen
• Social Media, Facebook, Blogs und Affiliates

www.facebook.com/voordeeluitjesnl

2016, Anfang einer Zusammenarbeit
Melden Sie Ihr Hotel/Ihre Standorte jetzt an und Sie erhalten ein einzigartiges
Vorstellungsangebot. Die Accountmanager für Deutschland erhalten gerne Ihre Anmeldung!
• E-mail: binnendienst@freetimecompany.nl
• Tel: 0031 881 304 406

