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werknemers
300.000 merken, van 

luxueus tot 
budget

39
hotels

5.142

Onze franchisepartner AccorHotels
AccorHotels is de wereldwijde referentie voor hoteluitbating. De voorbije 50 jaar heeft AccorHotels een unieke 
knowhow ontwikkeld in de verbetering van hotel resultaten. Hierdoor maakt u als investeerder gebruik van de 
expertise en ondersteuning van een internationale groep om zo een maximaal rendement te bekomen op uw 
investering.

LEIDENDE EN AANTREKKELIJKE MERKEN

 ▸ Het grootste merkenportfolio in de hotelindustrie, 
van economy tot luxury

 ▸ Marktleiders in hun segment in Europa, Azië, 
Zuid-Amerika, Midden-Oosten en Afrika

112
landen

HIGH VALUE LOYALTY PROGRAMME EN 
CUSTOMER EXPERTISE

 ▸ ALL - Accor Live Limitless loyaliteitsprogramma
 ▸ 64 miljoen Le Club Accor Hotels-leden 
 ▸ 250 miljoen klanten in het Accor Hotels CRM-systeem

LUXURY PREMIUM MIDSCALE ECONOMY
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BESCHERMING 
TEGEN INFLATIE

De huurprijzen van hotelkamers zijn 
niet gebonden aan de index maar 
worden vrij bepaald. Dit stelt de 
exploitant in staat om zijn kamerprijs 
onmiddellijk aan te passen aan de 
marktprijzen. Zo geniet u altijd van 
een mooi inkomen.

ONTZORGDE
INVESTERING

U hoeft zelf niets te doen! U 
moet geen huurders zoeken, 
sleutels afgeven, huurgeld innen, 
vastgoed onderhouden, renovaties 
organiseren, ... Professionele 
uitbaters staan in voor het 
volledig dagelijks beheer van uw 
vastgoedinvestering. 

MEERDERE BRONNEN 
VAN INKOMEN 

Dankzij het poolsysteem deelt u in 
de winst van alle inkomsten samen: 
kamerverhuur, bar, restaurant, 
parkeerplaatsen, vergaderzalen, … 
Zo krijgt elke investeerder 
evenredige opbrengsten! 

DEZELFDE VOORDELEN 
ALS BIJ KLASSIEK 
VASTGOED

Bent u trotse eigenaar van een 
hotelkamer? Dan geniet u van 
dezelfde eigenschappen als bij 
klassiek vastgoed. U bent eigenaar 
via notariële akte en kan zo uw 
hotelkamer verkopen, schenken, 
erven, … 

MINDER BELASTINGEN 
ÉN FISCAAL VOORDELIG

Wist u dat u als eigenaar van een 
hotelkamer uw investering fiscaal 
kan optimaliseren? Dankzij erfpacht 
geniet u van 2% registratierechten in 
plaats van 10% en geniet u jaarlijks van 
een belastingvoordeel aangezien de 
canon fiscaal aftrekbaar is.

HAPPY MOMENTS

U kan ook zelf van uw kamer genieten. 
De uitbater zal u met de grootste 
zorgen omringen. Uiteraard dienen 
de strikte regels van eigen gebruik 
gerespecteerd te worden.

Waarom investeren in 
hotelvastgoed?
MAKKELIJK & ZORGELOOS
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Overzicht van hotelkamerprijzen in Europa:

Frankrijk

 ▸ Marriott Champs-Elysées | € 1.119.792
 ▸ Sofitel Arc De Triomphe | € 325.926
 ▸ Royal-Riviera St-Jean-Cap-Ferrat | € 397.959

Spanje

 ▸ Las Dunas Marbella | € 400.000
 ▸ Hotel Palace Barcelona | € 544.000
 ▸ Hesperia Madrid | € 467.836

Verenigd Koninkrijk

 ▸ Hotel Verta Londen | € 342.857
 ▸ The Cavendish Londen | € 869.565

WIST U DAT...

... in België hotelkamers gemiddeld slechts tussen 
€ 120.000 en € 220.000 kosten? In andere 
Europese landen zien we beduidend hogere 
prijzen. Sterker nog, in Amerika is meer dan 
$ 1 miljoen voor een hotelkamer geen uitzondering!
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OORSPRONG
Investeren in hotelvastgoed is niet nieuw. In de jaren ‘50 van de 
vorige eeuw zette hotelconcern Mariott in Amerika de toon. Grote 
namen als Hilton en InterContinental volgden snel. Ondertussen is 
de formule zo succesvol dat ze wereldwijd wordt toegepast.

OOK VOOR U
De positieve ontwikkelingen in de hotelbranche brachten het 
concept via Groot-Brittannië naar Europa. Helaas konden enkel grote 
beleggingsmaatschappijen en Private Equity’s proeven van deze 
succesformule. Vandaag willen we u met ons hotelvastgoed ook de 
kans geven om uw spaarcenten vleugels te laten krijgen. 

BETROUWBARE PARTNERS
Belangrijke hotels worden steevast 
uitgebaat in samenwerking met erkende 
en gerenommeerde hotelketens. Vaak 
verwierven ze al een fantastische reputatie 
in de hotelwereld. Daarnaast voorziet een 
gespecialiseerde vastgoedontwikkelaar 
in de opbouw en afwerking van het hotel. 
Expertise, kennis en ervaring zijn hier altijd 
de kernwoorden. Uw investering is dus in 
bekwame en veilige handen.

Investeren in Novotel Ieper: 6 weetjes
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Investeren in Novotel Ieper: 6 weetjes

BEZOEKERS
De locatie heeft een directe invloed op de omzet van het hotel. Novotel Ieper kan dankzij zijn 
unieke locatie rekenen op 5 verschillende bezoekersstromen, wat leidt tot dagelijkse hoge 
bezettingsgraden van het hotel.

INKOMSTEN
Investeerders genieten van een vast percentage van de winst van het volledige hotel, dus 
ook van het restaurant, de bar, de vergaderzalen, … Via een poolsysteem is het daarbij van 
geen enkel belang of uw kamer of die ernaast verhuurd wordt.

VOLLEDIG ONTZORGD, 
GEMAKKELIJK EN RENDEREND
Als individuele investeerder kan u mee 
investeren in een bestaand succesverhaal 
met een internationaal merk.

Het
bedrijfsleven

Musea Fiets- 
toerisme

Wandel-
routes

Verhuur
kamers

Opbrengst
ontbijt

Opbrengst
restaurant

Opbrengst
bar

Opbrengst
seminarieruimtes

Opbrengst
parking

Pretparken
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Ieper telt verschillende bedrijventerreinen, die samen 
goed zijn voor duizenden jobs. Daarenboven ligt de 
stad niet ver van Roubaix, één van de belangrijkste 
industriële steden van Frankrijk. Zakenlui vinden dus 
gemakkelijk hun weg naar de Westkust, waar velen 
van hen overnachten of gebruikmaken van de speciaal 
ingerichte seminarieruimtes. Ten slotte vinden veel
teambuildingspecialisten het er de ideale locatie om 
de groepsband onder collega’s te versterken via allerlei 
activiteiten, zoals het ontsnappen uit een huis door 
middel van raadsels.

De Westhoek herbergt enkele van de grootste 
bedrijven van Vlaanderen:

 Innovation Group Services
 Picanol
 Bellewaerde
 Jules Destrooper
 Meli-honing

Een absolute toplocatie

Wist u dat de Kattenstoet in 2018 maar liefst tussen 50.000 en 55.000 toeschouwers telde? Wist u dat Bellewaerde gemiddeld 800.000 bezoekers per jaar verwelkomt?
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HERDENKINGSTOERISME
In 2018 zakten 541.500 toeristen af naar Ieper om de 
gesneuvelden uit de Eerste Wereldoorlog te herdenken. 
Vooral Britten maken er een erezaak van om één keer in 
hun leven een bezoek te brengen aan de Westhoek. De 
Groote Oorlog wordt op ieder plekje herdacht waardoor 
mensen van over de hele wereld afzakken naar Ieper. 
Iedere avond, stipt om 20.00 uur, is het dan ook over de 
koppen lopen om toch maar een glimp op te vangen van 
de Last Post.

FIETSTOERISME
Terwijl veel fietstrajecten het rustgevende landschap 
doorkruisen, zorgt de Kemmelberg (max. 20 %) ervoor 
dat extra sportievelingen ook aan hun trekken komen. 
Wie de vrederoute neemt, staat altijd even stil bij de vele 
slagvelden en begraafplaatsen. Voor de bierliefhebbers 
zijn er speciale bierenroutes aangelegd die halt houden 
bij plaatselijke brouwerijen en cafés.

MUSEA
Het In Flanders Fields Museum brengt het historische 
verhaal van de Eerste Wereldoorlog in de West-Vlaamse 
frontstreek. Het is gevestigd in de heropgebouwde 
Lakenhalle van Ieper, een belangrijk symbool van 
oorlogsleed en wederopstanding daarna. Terwijl het 
Talbot House en het Memorial Museum Passchendaele 
de geschiedenis levendig voorstellen, kunnen 
bourgondische toeristen hun toevlucht zoeken tot het 
Hopmuseum en de Oude Kaasmakerij.

WANDELROUTE
De Westhoek is een prachtige streek en veel wandelaars 
stippelen een mooi parcours uit om te genieten van het 
idyllische landschap. De stad Ieper speelt hier dan ook 
op in en ontwikkelde thematische routes die langs 
historische plekken en de vele bier- en wijnbrouwerijen 
lopen. Ideaal dus voor koppels en gezinnen die de be-
nen eens willen strekken.

Ieper, het bruisende hart van de 
Westhoek

PRETPARKEN
Wie op zoek is naar vertier, kan een 
bezoekje brengen aan Bellewaerde. 
In het prachtige pretpark vindt u 
talloze attracties die u doen gillen 
van de pret. Wilt u meer iets voor 
de allerkleinsten? Geen probleem, 
want ook Plopsaland is maar enkele 
kilometers verwijderd van de stad. 
Novotel Ieper biedt voor gezinnen 
de ideale formule: kinderen tot 16 
jaar logeren gratis op de kamer.Wist u dat Bellewaerde gemiddeld 800.000 bezoekers per jaar verwelkomt?
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Ieper, de ‘Kattenstad’ of ‘Vredesstad’, ligt in het diepe zuiden van West-Vlaanderen en 
is met 35.000 inwoners de grootste stad van de Westhoek en de op vijf na grootste 
van de provincie. Zijn geschiedenis gaat terug tot de 11de eeuw. De stad groeide, 
dankzij zijn bloeiende lakennijverheid, ten tijde van het graafschap Vlaanderen uit tot 
de belangrijkste stad na Gent en Brugge. De Lakenhalle met het belfort op de Grote 
Markt, waarin het beroemde In Flanders Fields Museum is ondergebracht, is door 
UNESCO beschermd als Werelderfgoed. Bovendien is de Grote Markt, na die van Sint-
Niklaas, de grootste van Vlaanderen. Andere bekende bezienswaardigheden zijn de 
Sint-Maartenskerk, de Menenpoort en de ruim 170 oorlogsbegraafplaatsen. Jaarlijks 
ontvangt de historische stad meer dan 3 miljoen toeristen uit alle hoeken van de 
wereld waardoor ze een bruisende toeristische trekpleister vormt.

“Ieper is in Vlaanderen een unieke, met vestingmuren omwalde, middeleeuwse stad, 
waar heel veel bedrijvigheid heerst. De Lakenhalle en het belfort met beiaard zijn 
Werelderfgoed van UNESCO. De stad is getrouw heropgebouwd na de complete 
vernietiging tijdens de Eerste Wereldoorlog. Heel wat in het landschap herinnert aan de 
oorlog. De dagelijkse Last Post onder de Menenpoort en het In Flanders Fields Museum 
zijn wereldberoemd.”

Jan Durnez,
Gewezen Burgemeester van 
Ieper

Ieper, gekend in Vlaanderen, 
wereldberoemd daarbuiten

Wist u dat in 2019 in totaal zo’n 197.000 mensen het In Flanders Fields Museum bezochten? Wist u dat er elk jaar meer dan 900.000 toeristen in de Westhoek verblijven?
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Booking.com

“Coronaproof”

“Er moest met van alles rekening 
worden gehouden. Het vanwege 
corona ontbrekende ontbijtbuffet 
werd gecompenseerd met ontbijt 
op de kamer. Zeer vriendelijk.”

Trip Advisor

“Fantastisch ontbijt!”

“We hebben dankzij ons verblijf
in Novotel Ieper Centrum kunnen
genieten van 3 heerlijke dagen 
in de Westhoek. Uitstekende 
ligging, zeer vriendelijk personeel, 
fantastisch ontbijtbuffet. Hotel is 
vlot bereikbaar.”

Foursquare

Beoordeling van 

“Friendly staff, and dedicated 
breakfast ladies. Do compliment 
them!”

De 
nabijheid van

Noord-Frankrijk en
de uitnodigende

Westhoek zijn niet
te missen extra’s.

Wist u dat er elk jaar meer dan 900.000 toeristen in de Westhoek verblijven?
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Wilt u meer weten over deze 
investeringsmogelijkheid?

Neem contact op met uw persoonlijke
adviseur voor een gesprek.
We lichten alles graag verder toe.

Surf naar www.hotelinvesteringieper.be

Kortrijksesteenweg 1041, 9051 Sint-Denijs-Westrem | 02 670 08 65 | www.fortior.be

Deze brochure is geenszins een aanbod tot aankoop. De brochure bevat onvoldoende 
genuanceerde informatie en is onvolledig, waardoor men er geen aankoopbeslissing op kan 
baseren. Ze is oriënterend bedoeld en is een uitnodiging om bij verdere interesse bijkomende, 
specifieke en nauwkeurige informatie over een bepaalde hotelkamer aan te vragen. Op geen 
enkele manier geeft de bouwheer of de uitbater of de grondeigenaar enige garantie omtrent het 
succes van de investering, de opbrengsten of de meerwaarde. Exploitatie is een middelenverbinte-
nis, geen resultaatsverbintenis. Hoewel onroerend goed de laatste 80 jaar een ongelooflijke waar-
deontwikkeling kende en het aannemelijk is dat dit in de toekomst ook zo zal zijn, zijn wij verplicht 
u ook te waarschuwen dat er ook periodes zijn waarin vastgoed 50% of meer kan dalen in waarde.


