PRESSEMEDDELELSE
DanCenter | Bornholmske Feriehuse Aps
Den 9. august 2022

Stort opkøb:

Dansk feriehusudlejer opruster med over 700
feriehuse på Bornholm
Den danske feriehusudlejer DanCenter har netop opkøbt Bornholmske Feriehuse, hvilket markerer et nyt
samarbejde om udlejningen af knap 1000 feriehuse på Bornholm. Med aftalen fortsætter DanCenter en
ambitiøs vækststrategi og udvider med mere end 700 nye ferieboliger på solskinsøen.
Bornholm har i de seneste år været inde i en rivende udvikling med stigende turismeindtægter og
besøgstal. Ifølge VisitDenmarks seneste Destinationsmonitor fra 2021 oplevede Destination Bornholm
sidste år en stigning på mere end 15 procent i antallet af overnatninger på solskinsøen sammenlignet med
samme periode i 2020.
Den stigende efterspørgsel kan man blandt andet mærke hos en af landets førende feriehusudlejere,
DanCenter. Derfor har udlejningsbureauet nu valgt at opkøbe Bornholmske Feriehuse, der er en del af
sammenslutningen Team Bornholm, for at indgå et fælles samarbejde om udlejningen af ferieboliger på
Bornholm og styrke sin position på øen.
- Bornholm er en særdeles attraktiv feriedestination med helt unikke naturområder og en skøn atmosfære.
Øen har et fantastisk udviklingspotentiale, som understøttes af den stigende efterspørgsel på feriehuse fra
særligt danske, svenske og tyske turister. Med udsigterne til en ny hurtigfærge i 2023 bliver mulighederne
for at styrke turismen og tiltrække både danske og udenlandske gæster samtidig endnu større. Vi er derfor
rigtig glade for aftalen med Bornholmske Feriehuse, som passer godt ind i vores langsigtede strategi, siger
Kim Holmsted, der er adm. direktør i DanCenter.
DanCenter, der er en del af et af verdens største udlejningsselskaber OYO Vacation Homes, får med den
nye aftale tilført omkring 740 ferieboliger til deres sortiment, hvilket betyder, at udlejningsbureauet nu
råder over knap 1.000 ferieboliger på Bornholm.
- Med de mange nye ferieboliger på Bornholm udvider vi vores nationale portefølje med hele 10 procent,
således vi nu udlejer omkring 8.000 feriehuse i Danmark. Det er derfor også et vigtigt skridt mod vores
ambitiøse mål om at gøre OYO Vacation Homes til verdens største udlejningsbureau, siger Kim Holmsted.
Opkøbet af Bornholmske Feriehuse vækker samtidig glæde hos Invest in Denmark, der blandt andet
tiltrækker udenlandske investorer til Danmark, og som bliver en vigtig sparringspartner i henhold til at
bidrage til den fortsatte vækst på Bornholm såvel som den danske turismeindustri.
- Investeringer i turismeindustrien er afgørende for dansk økonomi og skaber mange arbejdspladser.
Danmark tilbyder gode rammebetingelser for udenlandske investorer og mulighed for at koble lokal viden

med internationale forbindelser og ekspertise. Vi er derfor glade for at støtte de fortsatte investeringer fra
OYO Vacations Homes, siger Anne Hougaard Jensen, direktør i Invest in Denmark.
Bedre feriemuligheder for udenlandske turister
Samarbejdet mellem DanCenter og Bornholmske Feriehuse bliver også til glæde for både danske og
udenlandske turister. I løbet af den kommende tid vil ferieboligerne fra Bornholmske Feriehuse nemlig
blive let tilgængelige for booking gennem mere end 130 online portaler, som DanCenter samarbejder tæt
med. Samtidig får Bornholmske Feriehuse nu en større kapacitet af sommerhuse, hvilket er et positivt
supplement til konceptet, som hidtil primært har haft ferielejligheder og feriecentre som
omdrejningspunkt.
- Vores gæsteovernatninger har slået rekord de seneste år, og særligt efterspørgslen fra udenlandske
gæster på sommerhuse har været høj. Samarbejdet med DanCenter giver os derfor mulighed for at følge
med efterspørgslen, ligesom vores husejere også får gavn af de mange online portaler, som DanCenter
samarbejder med. Aftalen hjælper således vores mange sommerhusejere med at opnå en endnu højere
udlejningsprocent, samtidig med at den bidrager med indtægter og arbejdspladser til Bornholm, siger
Rasmus Lund, der er direktør i Bornholmske Feriehuse.
I forbindelse med opkøbet fortsætter Rasmus Lund som direktør i Bornholmske Feriehuse og vil fortsat
have et tæt samarbejde med de lokale feriehusejere.
- I 15 år har Bornholmske Feriehuse skabt gode ferieoplevelser på Bornholm, og virksomheden har derfor et
rigtigt godt forhold til husejerne på øen. Det har i den forbindelse været afgørende for begge parter, at
netop dette samarbejde bibeholdes i forbindelse med opkøbet, og derfor vil Bornholmske Feriehuse
fremover fortsat udleje deres sommerhuse, som de er vant til, fortæller Kim Holmsted og slutter:
- Husejerne vil således kun mærke en positiv forskel, da de fremover vil få glæde af DanCenters store,
internationale netværk. De får samtidig mulighed for at gøre brug af vores fleksible prismodel samt nyde
godt af vores mere end 65 års erfaring med sommerhusudlejning.
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Om DanCenter
DanCenter er en af Danmarks førende feriehusudlejere og har 65 års erfaring med at etablere kontakt
mellem udlejere af ferieboliger og interesserede lejere. Feriehusudlejeren er repræsenteret i Danmark,
Norge, Sverige og Tyskland.
DanCenter tilbyder et højt serviceniveau, stabil leje og markedsføring til feriehusudlejere og sikrer samtidig
et mindeværdigt ophold for alle feriegæster. DanCenter er i dag en del af det europæiske
feriehusudlejningsbureau OYO Vacation Homes. Se mere på www.dancenter.dk

