Lad os
udleje din
feriebolig

Ferieboligudlejning hos Danland

- få personlig service, optimal markedsføring og tryg udlejning

8 stærke fordele ved at udleje
gennem Danland
dkr

43.200,- skattefrit

De første 43.200 kr. er skattefrie i 2022, når du udlejer din feriebolig gennem
Danland. Derudover er 40% af den øvrige lejeindtægt, der overstiger
43.200 kr. også skattefrie. Den resterende lejeindtægt beskattes som
kapitalindkomst.

Gratis tryghedsforsikring

Vi passer på din feriebolig med vores tryghedsforsikring. Den supplerer din
egen fritidshusforsikring, så du er godt dækket ind, hvis uheldet skulle være
ude for gæsterne. Forsikringen sikrer dig også 100% af hele lejeindtægten,
hvis gæsterne fortryder lejemålet 30 dage før eller tættere på ankomsten.

DINE FORDELE

Vi sørger for rengøringen
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For at sikre en ensartet kvalitet på rengøringen samt besigtigelse for
eventuelle mangler, tager Danland sig altid af rengøringen efter hver
udlejning. Vi sørger for, at din feriebolig er klar til gæsternes og din ferie.

Din feriebolig - din ferie

Vi anbefaler, at du udlejer din feriebolig, hvis den alligevel står tom, så du
kan tjene mest muligt. Dog kan du nøjes med at stille den til rådighed for
udlejning i 4 uger i højsæsonen, og så kan du stadig få fuld markedsføring.
Det giver dig mulighed for gode ferier i din feriebolig.

Rabat på egen ferie

Du får op til 20% rabat på leje af ferieboliger og sommerhuse i mere end
24 europæiske lande, så du kan nyde din egen ferie, mens vi passer på din
feriebolig og du modtager din lejeindtægt. Se udvalget på dancenter.dk,
danland.dk eller belvilla.com

Personale med erfaring

I mere end 30 år har vi specialiseret os i udlejning af ferieboliger, og vi er
Danmarks største udbyder af feriecentre. Vi sørger for seriøs rådgivning
og vejleder dig altid gerne i form af udlejningen af din feriebolig. Ligeledes
får du løbende information om de nyeste trends på markedet, så du altid
kan være sikker på en optimal udlejning.

Landsdækkende og lokal service

Optimal markedsføring

Din feriebolig vil blive markedsført på alle de bedste bookingportaler, såsom
Booking.com, Airbnb, Feline, Vrbo, Expedia og mange flere. Vi annoncerer
digitalt, arbejder intensivt med søgeordsoptimering og samarbejder med
blandt andre Coop og Ældresagen samt mere end 10.000 rejsebureauer og
skandinaviske færgeselskaber med flere. Så du kan derfor være sikker på, at
din feriebolig bliver vist til gæster over hele verden.

DINE FORDELE

Vi har feriecentre fordelt over hele landet, og vi er repræsenteret i alle
landets mest populære ferieområder. Lokale og erfarne medarbejdere
sørger for tryghed, sikkerhed og god service til både dig og gæsterne
fra ankomst til afrejse. De udleverer nøglen, klarer rengøringen og skruer
ned for varmen, når gæsterne er rejst. De skruer op igen, når de næste
ankommer og meget mere.
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De første 43.200,- er skattefrie

Det er attraktivt at udleje sin feriebolig. Det skattemæssige

fradrag er blevet hævet betragteligt gennem de sidste mange år.
Det betyder, at din indtjening er blevet større, og at 43.200 kr. af
lejeindtægten er skattefrit i 2022. Det er 40% af den resterende

D E F Ø R S T E 4 3 . 2 0 0 , - E R S K AT T E F R I E

lejeindtægt også.
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Vi indberetter til SKAT

Som udlejningsbureau har vi indberetningspligten. Det
vil sige, at vi indberetter den samlede lejeindtægt inkl.

forbrugsomkostninger. Vi sender dig naturligvis en opgørelse
over det indberettede, så du kan kontrollere tallene på din
årsopgørelse fra SKAT.

Beregningseksempler

Beregningseksempler for lejeindtægt på 50.000 kr., 80.000 kr.
og 100.000 kr. findes herunder.
Indtægt

50.000

80.000

100.000

Indtægter efter fradrag

6.800

36.800

56.800

Yderligere fradrag 40%
Til beskatning

Skat, kapitalindkomst

Indtjening efter skat

*

43.200
-2.720
4.080

-1.346

48.654

43.200

-14.720
22.080

-7.286

72.714

43.200

-22.720
34.080

-11.246
88.754

Afhænger af sammensætningen af dine andre indtægter

*

For at få det høje fradrag er det dog lovpligtigt, at du udlejer din
feriebolig gennem et udlejningsbureau.

D E F Ø R S T E 4 3 . 2 0 0 , - E R S K AT T E F R I E

Bundfradrag i 2022
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Fordele ved vores prissætning

Danland hjælper dig med at optimere dine bookinger og skabe så høj
indtjening som muligt.

Priser og sæsonplanlægning

Vores mål er, at du som ferieboligejer opnår den mest optimale indtjening.
Her kommer vores mange års erfaring dig til gode, så du altid kan være
helt tryg ved at vores prissætning af din feriebolig er gennemtænkt - helt
ned til mindste detalje.

M A K S I M A L I N D TJ E N I N G

Fair fordeling af indtægt
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Vores reservationssystem sikrer, at udlejningen bliver fordelt retfærdigt
og ligeligt på alle ferieboliger inden for samme type. Samtidig giver det dig
som udlejer en større fleksibilitet samt mulighed for flere bookinger.

Miniferie

Danland har rigtig mange miniferier samt weekendophold også uden
for højsæson.

Det betyder, at vores kunder selv kan vælge ankomst- og afrejsedag.
Fleksible ankomstmuligheder resulterer i flere bookinger og dermed
større indtjening.

Danland arbejder henimod at introducere flex-priser på udvalgte
feriecentre. Flex-pris betyder, at udlejningsprisen på din feriebolig
automatisk bliver justeret op og ned på baggrund af en række statiske
og dynamiske faktorer. Prisen fastsættes således automatisk men
falder aldrig med mere end 25% og der er derimod ingen begrænsning
på, hvor meget den kan stige.
Vores flex-priser finder altid den helt rette pris i forhold til udbud
og efterspørgsel. Så er du sikret en optimal udlejning og optimal
indtjening.
For at et feriecenter må bruge flex-priser kræver det at hele centeret er
med på flex-priser. Vi forventer 10% højere udlejning på de feriecentre
som tilmelder sig flex-pris ordningen.

M A K S I M A L I N D TJ E N I N G

Flex-priser

7

Få mere frihed til at gøre
hvad du vil
Hvad gør Danland for dig?

Vi tilbyder fuld service og tager os af det meste for dig.
Så kan du trygt udleje din feriebolig og opnå maksimal
indtjening gennem Danland.

Hvordan gør vi det?

Din feriebolig vil blive markedsført på alle de store

bookingportaler og på Danlands egen hjemmeside.

Det sikrer, at flere millioner gæster kan se og booke din
feriebolig.

VI TILBYDER

Danlands medarbejdere ved, hvad der foregår
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i lokalområdet, og de kender udlejningsmarkedet ud og

ind. Dermed har du altid specialister tæt på din feriebolig,
som kan give dig seriøs rådgivning og realistiske
vurderinger.
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VI TILBYDER

Min første booking - hvad så nu?

Du behøver ikke løfte en finger. Vi administrerer

betalingen og håndterer kontakten med gæsterne før,
under og efter deres ophold.

Hvad er inkluderet i udlejningen?

Medarbejderne på dit feriecenter sørger for at give

gæsterne en venlig modtagelse, hvor de blandt andet
får nøglen udleveret. Ved afrejse sørger vi altid for at

gæsterne får afleveret nøgler samt lavet en rengøring
af ferieboligen, så den er klar til næste udlejning eller

VI TILBYDER

din egen ferie.
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Hvordan kan jeg holde øje med bookinger?

Du laver et personligt login til vores ejerhjemmeside.
Her vil du kunne se priser, bookinger, lejeindtægter,
spære til egen ferie og meget mere.

Hvornår modtager jeg min lejeindtægt?

Du vil modtage et betalingsadvis, og du vil modtage

pengene på din oplyste bankkonto på den 10. hverdag i
efterfølgende måned.

Danland dækker lejeindtægten med 100%, hvis

gæsterne annullerer lejemålet 30 dage før eller tættere

VI TILBYDER

på ankomsten.
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Det er blandt andre os, der
sørger for personlig service og rådgivning
Vores feriecentre er til for jer og gæsterne. Vi rådgiver om aktiviteter, udflugter samt events i
lokalområdet, så vores gæster føler sig godt tilpas og har lyst til at komme igen og igen

“Kvalitet og pålidelighed er nøgleord for os, og vi inddrager disse i alt,

hvad vi laver. Derfor får du med Danland en samarbejdspartner, som du

kan stole på, og som altid vil være til stede med et højt serviceniveau. Vi
VI TILBYDER

uddanner løbende vores personale, så vi kan efterleve de krav som vores
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Kaye Rosengaard
Head of Service &
Operations Denmark,
Danland/DanCenter

ferieboligejere efterspørger.

”

“Vores motto er: Home Owner first. Vores ferieboligejere er

vigtige for Danland. Derfor skal vi gøre vores ypperste for at være
tilgængelige, løsningsorienterede og servicemindede. Vi skal

sikre vores ferieboligejere markedets bedste og mest fleksible
udlejning og samtidig passe på boligen. Det skal være trygt og
Peter Mortensen

sikkert at udleje sin feriebolig gennem Danland

Manager, Danland
feriecentre i Danmark

”

“På vores feriecenter bestræber vi os på at give

ferieboligejere og gæster den bedste oplevelse. Vi har et

stærkt og engageret sammenhold. Vi sætter det personlige
for at levere den bedste service og rådgivning. Vi sætter

en stor ære i at skabe en god oplevelse på lige netop vores
center. Vores styrke er stemningen med vores gæster

”

Charlotte Kirk Døj
Holiday Park Manager,
Danland Faaborg

VI TILBYDER

værtskab meget højt, og derfor vil vi altid gøre vores yderste
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“

Vores fokuspunkt er rengøring. Det er vigtigt for gæsterne, vigtigt for
ejerne og vigtigt for os. Desuden vil vi være kendte for god service og
rådgivning, så gæsterne kommer igen og igen.

”

Gry Bigum Munck
Afdelingsleder,
Danland Sæby

“

VI TILBYDER

En af de vigtigste opgaver for mig er at have et tæt samarbejde og en
god dialog med vores ferieboligejere. Jeg har altid fokus på at optimere
udlejningen via personlig rådgivning. Jeg kender gæsternes behov og kan
videreformidle dem til ejerne med godt humør.
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”

“

Helena Svensson
Afdelingsleder,
Danland Lemvig

Vi vil altid sikre vores ferieboligejere den bedste rådgivning hos vores
feriecentre. Vi lever af tilfredse ejere og bestræber os på at gøre alle
tilfredse med vores service. Vi er til rådighed, når du har behov for os.
Jens Brogaard
Afdelingsleder, Danland
Karrebæksminde og
Danland Møn

”
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Vi sørger for at din
feriebolig er synlig
gennem vores
samarbejde
med store
bookingportaler,
partnere og
rejsebureauer
Det betyder, at din feriebolig kan ses
V O R E S PA R T N E R E

og bookes af gæster fra hele verden.
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Få en uforpligtende snak med vores rådgiver

Hvis du har en feriebolig i et feriecenter, der i øjeblikket udlejes
gennem Danland, eller hvis du repræsenterer en ejerkreds,

der søger en samarbejdspartner, så har du måske interesse i

at kontakte os for at høre mere om dine udlejningsmuligheder
hos Danland. Det er uforpligtende, og du kan enten kontakte
feriecenteret i dit lokalområde eller hovedkontoret.

kr

Lad os passe på din feriebolig

Du skal kunne gøre det med ro i maven. Derfor ser vi det som
vores fornemste opgave at yde god service over for dig og
gæsterne. Vi byder gæsterne velkommen, udleverer nøgle,

fortæller om de lokale oplevelser, rengører ferieboligen samt
meget mere.

Kontakt os på tlf. 70 13 14 14 og få en uforpligtende
snak eller send en mail til ejer@danland.dk

VIL DU UDLEJE DIN FERIEBOLIG GENNEM DANLAND?

Vil du udleje din feriebolig
gennem Danland?

17

Bliv en del af noget større
med OYO Vacation Homes
140.000
ferieboliger

70

lande

6

hovedkontorer
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Vi passer godt på din feriebolig
Danland er en del af DanCenter, som hører

Det er vigtigt for os at være innovative og hele

største aktører i Europa, når det gælder

gæsters ønsker samt i tidens trends.

under OYO Vacation Homes. Vi er en af de
udlejning af ferieboliger.

Hos OYO Vacation Homes skaber vi glæde

og uforglemmelige minder for vores gæster,
ferieboligejere og partnere.

tiden følge med i både ferieboligejeres og

Vi vil gerne gøre det så let som muligt for dig
at udleje din feriebolig. Så kan du trygt læne

dig tilbage, imens vi optimerer din lejeindtægt
bedst muligt og sørger for at få bookingerne i
hus.

Danland har mere end 30 års erfaring på

specialiserede medarbejdere arbejder hele
tiden på at optimere udlejningen af din
feriebolig.

HVORFOR OS?

et hurtigt skiftende marked. Vores mange
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Lad os udleje din
feriebolig
Kontakt os for at høre mere om
dine udlejningsmuligheder med
Danland og lad os give dig et
estimat på forventet indtjening.

Kontakt info
Danland

Lyngbyvej 20

2100 København Ø
70 13 14 14

ejer@danland.dk
www.danland.dk

