
FERIE I DIT SOMMERHUS

I DANMARK

dk-ferien.de

Dit kontakt:

dk-ferien.de

Vi forsøger at tilbyde forskellige skiftedage til kunderne, så de ikke kun har 
mulighed for at rejse og afrejse lørdag. Dette er en fordel for husejeren, 
da tyske kunder gerne vælger et hus med fleksibel skiftedag. dk-ferien 
formidler sommerhuse i hele Danmark.

dk-ferien Ferienhausvermittlung Birgit Hoffmann

Spechtweg 16
D-22926 Ahrensburg

Tel: +49 (0) 4102 6772030
Fax: +49 (0) 4102 6772038
email: info@dk-ferien.de
www.dk-ferien.de

musiCals i tYskland
Hvis du har lyst til at opleve en Musical, koncert, fodboldkamp, 
håndboldkamp eller andet kulturelt i Tyskland, hjælper vi dig 
gerne med  at få fat i de rigtige billetter samt booke et hotel. 
Det vil gøre din tur til Berlin eller Hamborg mindre stresset, hvor 
du har mulighed for at fantastiske oplevelser.

om os
dk-ferien er et tysk firma, som blevstiftet i 
1996 og vi formidler danske sommerhuse 
online. Vi hjælper med, at få et lejemål 
mellem ejeren og en potentiel kunde i 
stand.

Vores kontor har beliggenheden i Ahrens-
burg, som ligger i nærheden af Hamborg. 
Vores team består af både danskere og 
tyskere, der alle har et godt kendskab til 
Danmark og landets gode feriemuligheder.

hVad med rengøring?
At holde et sommerhus i god tilstand er en stor og meget tidskrævende 
opgave. De fleste af husejerene vi kender arbejder fuldtid, så de ikke 
har tid til selv at tjekke sommerhuset hver gang. Derfor kender vi 
servicepersoner overalt i Danmark, der foretager kontrol og rengøringer 
i de huse, hvor husejeren ikke selv har tid eller mulighed for det.

Bare spørg os, vi hjælper dig meget gerne med at finde den rigtige 
serviceperson til dit hus!



Fleksibilitet
Mange kunder ønsker at rejse fleksibelt, dette aflæser vi i et stigende 
antal af forespørgsler på leje i 6 eller 10 dage. For at følge med efter-
spørgslen, har vi udviklet en formel, ved hjælp af den kan vi beregne 
den præcise lejepris for ”skæve” perioder. Du skal derfor ikke frygte, at 
du får for lidt, og igen er det selvfølgelig frivilligt!

Vi sørger For et godt klima
Tyskerne elsker den danske natur. Derfor vil vi i dk-ferien gerne passe 
meget godt på den og resten af verden for den sags skyld. Derfor har vi 
besluttet at støtte projektet ”grünes Klima“ for at være mere miljøans-
varlige. 

Pr. Booking på over 2 uger betaler vi et beløb som går ubeskåret til 
plantning af nye træer, derved hjælper vi til at forbedre klimaet og 
miljøet gennem CO2-kompensation. At det kun er på bookinger på over 
2 uger vi hvor vi donere medvirker som motivationsfaktor til at kunderne 
booker i længere tid.

Økologi er sundt og godt for naturen. Derfor er dk-ferien lige nu i 
samtale med forskellige leverandører af frugt, grønt, brød og kød i Dan-
mark, direkte til kunderne i sommerhusene.

Fremtidige projekter for dk-ferien: Vores næste projekt vil være at støtte 
Danmarks klitbeskyttelsesprogram ved Jammerbugten.

længere ophold
(tag 14 betal For 13)
At tilbyde rabat ved leje over længere perioder har mere end én fordel. Ét 
er at du som husejer får dit hus mere udlejet noget helt andet er slitagen 
på huset bliver formindsket grundet færre lejerskift.

Desuden viser erfaringer at kunderne er bedre til at holde huset rent ved 
længere ophold. Men igen, hos dk-ferien gå vi ind for høj service og det er 
derfor naturligvis frivilligt om man tilbyder rabat eller ej.

en god sikkerhed
Hos dk-ferien har vi, som andre bureauer tegnet en forsikring for alle vor-
es kunder. Kunderne har dog ingen kendskab til denne forsikring, denne 
hemmelighed er for at modvirke et eventuelt misbrug fra kundernes side. 
Forsikringen er en ekstra sikring for husejeren og den vil kun blive anvendt 
som sidste løsning. Desuden er vi i stand til at hjælpe dig med at finde en 
god forsikring til dit hus under bedre betingelser end en dansk forsikring.

du bestemmer
Et eventuel samarbejde med os betyder ikke, at vi har eneret over som-
merhuset. Hvis du beslutter at indgå i et samarbejde med os, har du selv 
rådighed over priser og udlejninger. dk-ferien findes i mange varianter, du 
kan enten benytte os som dit primære bureau eller vi kan bevise vores 
værd ved at være supplement til dit danske bureau.

Det er gratis at have dit hus på vores hjemmeside, vi tager ingen oprettel-
sesgebyrer og tager lavere provision end andre bureauer!
Dit hus er ikke bundet til at være på hjemmesiden på bestemt tid. Du kan 
til hver en tid få dit hus slettet.

derFor dk-Ferien
dk-ferien er et sommerhusformidlings firma, som udelukkende arbejder 
online. Det betyder, at vi hurtigt kan besvare kundernes spørgsmål, he-
riblandt kortfristet forespørgsler.

I løbet af de mange år firmaet har eksisteret, er vi efterhånden kommet til 
at kende vores kunders behov rigtig godt. Vi ved hvad kunderne søger, og 
har mulighed for at finde et hus der falder i lige præcis deres smag. Vores 
høje kundeservice har resulteret i en høj kundeloyalitet og vi ser ofte 
tilbagevendende kunder. Dette kan være til stor fordel for husejeren da en 
god kundekontakt og kundeloyalitet skaber tilfredse kunder som behandler 
dit sommerhus ordenligt og vender tilbage. 


