




Een ervaren partner aan de kust

 » 20 jaar ervaring in seizoensverhuur

 » Verhuur en diensten ter plaatse

 » Uw eigendom 24/7 onder beheer

 » Flexibele samenwerking

 » Innovatief reservatiesysteem met eigenaarsmodule

 » Mooi rendement op uw investering  





Uw vakantiehuisje verhuren, 

brengt heel wat met zich mee.

Wij nemen het volledige takenpakket op ons.

We gaan ervoor tot aan de eindmeet! 

C-Holidays staat klaar 
in de startblokken



Onze diensten maken het verschil

Onthaal & Receptie

De medewerkers van C-Holidays 

staan 24/7 klaar om uw vakantie- 

woning zorgenvrij te beheren. 

In- en uitcheck, sleutelservice,

schoonmaakmanagement & controle 

na verhuur, opvolging ter plaatse.

Kortom, we zorgen dat uw woning 
zorgenvrij opbrengt!

Extra verhuur generen

Onze reservatiesystemen zijn gelinkt 

aan alle belangrijkste

boekingsplatformen zoals

Booking.com en Airbnb,

zodat klanten gemakkelijk uw

woning vinden én huren!

U verhuurt dus meer.

Onze medewerkers staan elke dag klaar 
om uw woning zorgenvrij te beheren én 
om er maximaal rendement uit te halen.



Eigen klusjesdienst

Wij hebben alles in huis om

uw investering in perfecte
staat te houden tegen de

laagste kosten.

Herstellingen, leveringen,

groenonderhoud...

Wij hebben het in huis!

Eigen reservaties

Via het inventief reservatiesysteem, 

ziet u een overzicht van 

alle boekingen van uw vakantiehuis. 

Het is ook mogelijk om 

heel eenvoudig uw eigen verblijven 

in te boeken.

Want ook u verdient vakantie!

Extra diensten

Wij staan u en uw klanten 
bij van A tot Z.

Naast extra services zoals een 

ontbijtbu�et of de huur van een 

kinderbed,  helpen wij gasten met 

speci�eke wensen. We zorgen 

meteen voor een gepaste oplossing. 

Ondersteuning

Met 20 jaar ervaring, 

zijn wij de ideale partner 
om van uw vakantiewoning 

een succesverhaal te maken.
Op vraag geven wij u voor de opstart 

van de verhuur advies omtrent 

interieur en inventaris voorzieningen. 









Benieuwd naar de volgende stap?

We zitten samen met u om de verschillende 

verhuurmogelijkheden te doorlopen.

Zo kunt u op korte termijn uw vakantiehuis verhuren

 en ten volle uw investering benutten. 

Laten ons samen in zee gaan... 

Bel 059 362 362
of mail westbay@c-holidays.be



HOLIDAYS

059 362 362
www.c-holidays.be




