
Hotelprijzen in Nederland gestegen met 6% ten opzichte
van vorig jaar
Reizigers betaalden in Nederland gemiddeld €131 voor een hotelovernachting tijdens
de eerste helft van 2015

03 SEPTEMBER 2015, AMSTERDAM

SAMENVATTING

• Volgens de laatste Hotel Price Index van Hotels.com stegen wereldwijde hotelkamerprijzen
met 1% gedurende de eerste helft van 2015 • Hotelkamerprijzen zijn nog niet terug op het
niveau van vóór de economische crisis, maar drie regio’s zetten een new record qua prijzen •
Reizigers betaalden in Nederland gemiddeld €131 voor een hotelovernachting tijdens de
eerste helft van 2015 • Stijging in hotelprijzen van 6% ten opzichte van de eerste helft van
2014

Voor het eerst liggen betaalde hotelkamerprijzen in drie wereldregio’s hoger dan vóór de
financiële crisis van 2008-2009, met een nieuw record voor de regio‘s Noord-Amerika, de
Caraïben en Latijns-Amerika. De wereldwijde groei van kamerprijzen was echter slechts 1% in
de eerste helft van 2015 vergeleken met dezelfde periode in 2014, volgens de laatste Hotel
Price Index™ (HPI™) van Hotels.com™. Meer reizigers, hogere uitgaven in belangrijke
gebieden en sterke wisselkoersfluctuaties hebben allemaal bijgedragen aan dit resultaat. In
Nederland zijn de gemiddelde hotelprijzen gestegen van €124 in de eerste helft van 2014 tot
€131 in de eerste helft van 2015. Dit is een stijging van 6%.

De HPI is een terugkerend rapport over hotelprijzen op grote bestemmingen over de hele
wereld die de veranderingen in de prijzen die reizigers daadwerkelijk voor hun accommodatie
hebben betaald in kaart brengt. Tevens biedt de HPI waardevolle inzichten in de oorzaken van
deze veranderingen. Het rapport is gebaseerd op honderdduizenden boekingen op websites
van Hotels.com over de hele wereld.

Amsterdam duurste hotelstad
Reizigers van over de hele wereld betaalden* in Amsterdam gemiddeld €154 per
hotelovernachting, €12 meer dan de €142 in de eerste helft van vorig jaar. Amsterdam bleef
hiermee de bestemming waar reizigers gemiddeld het meest betaalden voor een
hotelovernachting. Op plaats twee en drie van de stedenlijst met gemiddelde prijzen voor een
hotelovernachting volgen Maastricht (€115) en Utrecht (€108). In Utrecht stegen de
hotelprijzen met 10% het snelst.

http://media.unwto.org/press-release/2015-07-08/international-tourist-arrivals-4-first-four-months-2015


Wereldwijde trend
Wereldwijd is de gemiddelde prijs van een hotelovernachting in de eerste helft van 2015
gestegen met 1% vergeleken met de eerste helft van 2014. Deze stijging volgt de trend van
geleidelijk oplopende tarieven sinds begin 2010.

Bestemming / H1 2015 / H1 2014 / %verandering
Amsterdam €154 / €142 / 8%
Maastricht €115 / €108 / 6%
Utrecht €108 / €98 / 10%
Den Haag €106 / €106 / 0%
Haarlem €103 / €104 / -1%
Rotterdam €95 / €92 / 3%
Groningen €93 / €87 / 7%
Eindhoven €88 / €88 / 0%

* Gemiddelde prijs betaald per nacht inclusief belasting en toeslagen
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Hotels.com L.P. leidt Hotels.com, een toonaangevende online accommodatie boekingswebsite met accommodaties
variërend van internationale ketens en all-inclusive resorts tot lokale favorieten en bed & breakfasts, samen met alle
nodige informatie om een perfect verblijf te boeken.
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