
Nederlandse hotelgasten willen stille buren
Top 10 verbeterpunten voor hotelkamers van Nederlandse gasten

Heerlijk ontspannen en slapen in een mooie hotelkamer met een groot, zacht bed is
cruciaal om helemaal tot rust te komen tijdens een vakantie. Tenminste, dat hoop je dan
maar. Luidruchtige buren kunnen wel eens roet in het eten gooien. Uit het
Hotelvoorzieningenonderzoek, dat Hotels.com in maart en april 2015 uitvoerde, blijkt
dat Nederlandse hotelgasten zich dikwijls ergeren. Hotels die meer Nederlandse
bezoekers willen trekken, kunnen deze top 10 verbeterpunten dus maar beter in hun
achterhoofd houden.

Een goede nachtrust pakken, is voor Nederlanders erg belangrijk; 64% van de Nederlandse
hotelgasten ergert zich het meest aan geluidsoverlast van de buren. Maar dat is nog niet alles.
Een niet ruikend tapijt staat hoog in het vaandel van Nederlandse reizigers, daar 45% van hen
een onaangename geur onprettig vindt en denkt dat dit goede vakantiesfeer kan verpesten.
Ook wordt 38% van de Nederlanders niet blij als er geen warm water meer uit de kraan komt.

Nederlanders staan bekend om hun kwaliteit om altijd wel iets te vinden om over te zeuren.
Toch blijkt uit het Hotelvoorzieningenonderzoek dat hotelgasten over de hele wereld zich wel
eens irriteren. Opmerkelijk is dat de Nederlandse top 3 overeenkomt met de wereldwijde
ergernissen. Hotels die de ideale hotelkamer nastreven voor zowel Nederlands gasten als
gasten over de hele wereld, kunnen deze kritische checklist dus maar beter ter harte nemen.

Top 10 verbeterpunten voor hotel kamers van Nederlandse gasten
1.Geluidsoverlast van andere gasten (64%)
2.Onplezierige geur van het tapijt (45%)
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3.Geen warm water meer (38%)
4.Te weinig stopcontacten (32%)
5.Beperkte ontbijturen (15%)
6.Niet zelf kunnen kiezen wanneer de kamer wordt schoongemaakt (15%)
7.Fooien moeten geven wanneer het personeel helpt (11%)
8.Slecht nachtkastje/leeslampje (10%)
9.Een sleutelkaart gebruiken om elektriciteit of airconditioning te activeren (8%)
10.Geen koffieapparaat of waterkoker op de kamer (8%)

Over Hotelvoorzieningenonderzoek 2015
Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van een vragenlijst via e-mail in maart en april 2015.
Resultaten zijn gebaseerd op een gemiddelde van 4,700 respondenten uit 28 landen:
Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Colombia, Denemarken, Finland, Frankrijk,
Duitsland, Hongkong, India, Ierland, Italië, Japan, Korea, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland,
Noorwegen, Rusland, Singapore, Spanje, Zweden, Taiwan, Thailand, het Verenigd Koninkrijk
en de VS.

Mirte Korenhof
Team Hotels.com 

Leads PR 

+ 31 (0)20 66 170 48 

hotels.com@leadspr.com

WOORDVOERDER

mailto:hotels.com@leadspr.com

