
Hotelprijzen in Nederland licht gestegen met 2% ten
opzichte van vorig jaar
Reizigers betaalden in Nederland gemiddeld €124 voor een hotelovernachting tijdens
eerste helft van 2014, zo blijkt uit de laatste Hotels.com Hotel Price Index (HPI)

02 SEPTEMBER 2014, AMSTERDAM, THE NETHERLANDS

SAMENVATTING

De gemiddelde prijs per hotelovernachting in Nederland, betaald door reizigers van over de
hele wereld, is met 2% licht gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dit blijkt uit
de vandaag gepresenteerde Hotel Price Index (HPI) van Hotels.com. Reizigers van over de
hele wereld betaalden in Amsterdam gemiddeld €142 per hotelovernachting, €6 meer dan de
€136 in de eerste helft van vorig jaar.

In Nederland betaalden reizigers in de eerste helft van 2014 gemiddeld €124 voor een
hotelovernachting. Dit is een lichte stijging van 2% ten opzichte van de eerste helft van 2013.
Amsterdam bleef de bestemming waar reizigers gemiddeld het meest betaalden voor een
hotelovernachting, namelijk €142. Dit is een stijging van 5% ten opzichte van de eerste helft
van 2013. Op plaats twee en drie van de stedenlijst met gemiddelde prijzen voor een
hotelovernachting volgen, net als vorig jaar, Maastricht (€108) en Den Haag (€106).

Stad                H1 2014                    H1 2013                % wijziging

Amsterdam     €142                           €136                      5%

Maastricht       €108                           €113                     -4%

Den Haag       €106                           €106                      0%

Haarlem          €104                           €102                      2%

Utrecht            €98                             €97                        1%

Rotterdam       €92                             €96                       -5%

Eindhoven       €88                             €93                       -6%

Groningen       €87                             €85                        2%

Waar Rotterdam in de eerste helft van vorig jaar nog de grootste landelijke stijger was,



daalden de hotelprijzen per overnachting hier in de eerste helft van 2014. Veel nieuwe hotels
in Rotterdam hebben de afgelopen maanden hun deuren geopend; van budget tot 5-sterren
accommodaties. De gemiddelde hotelkamerprijs in Rotterdam daalde daardoor onder het
landelijke gemiddelde. Tijdens de eerste helft van 2014 betaalden reizigers gemiddeld €92
voor een hotelovernachting in Rotterdam, een daling van 5% ten opzichte van dezelfde
periode vorig jaar.

Wereldwijd is de gemiddelde prijs van een hotelovernachting in de eerste helft van 2014 in
2013 met 4% gestegen. Deze stijging volgt de trend van geleidelijk oplopende tarieven sinds
begin 2010.

Voor meer informatie en een gratis exemplaar van het rapport kunt u terecht op
http://www.hotel-price-index.com/ of kunt u contact opnemen met: Christine van den Bent |
+31 (0)20 66 170 48 | hotels.com@leadspr.com 
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WOORDVOERDERS

OVER HOTELS.COM

Hotels.com is een toonaangevende boekingswebsite voor hotelovernachtingen, geëxploiteerd door Hotels.com LP.,
met een wereldwijd aanbod van meer dan 325.000 accommodaties. Hotels.com doet haar voordeel met een van de
grootste hotel contracting teams in de sector. De website bevat meer dan 11 miljoen reviews van gasten die
daadwerkelijk in de hotels hebben overnacht, op basis waarvan gebruikers een weloverwogen keuzen kunnen
maken bij het boeken.
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