
To professionelle og engagerede
partnere til udlejning af dit sommerhus.

MH-Rengøring og dk-ferien hjælper dig med 
at gøre dit sommerhus klar � l udlejning.

Er du sommerhusejer og ønsker du at udleje dit hus ganske ukomplice-
ret og sikkert, så har du med MH Rengøring og dk-ferien to suveræne 
partnere ved din side, som hjælper og stø� er dig hele vejen igennem 
med at opnå dine mål!
MH Rengøring sørger for den op� male service og rengøring. dk-ferien 
sidder klar � l at formidle kontakten � l tyske gæster, som opfører sig 
ansvarsfuldt og ordentligt, og som vil behandle din ejendom med res-
pekt. Vi vil gøre alt for at imødekomme dine personlige ønsker omkring 
udlejning af dit sommerhus. Vi sørger for de bedste gæster, op� male le-
jeindtægter og en top rengøringsservice. A� alen er uden lang binding. 
Alt de� e sker i tæt samarbejde med dig, fordi du som husejer al� d har 
det sidste ord.



Ferienhausvermi� lung
Birgit Hoff mann
Spechtweg 16 · 22926 Ahrensburg

info@dk-ferien.de · www.dk-ferien.de
post@dk-ferien.dk · www.dk-ferien.dk

MH-Rengøring – Kolding
Vejlevej 465 · 6000 Kolding

kontakt@mhrengoering.dk
www.mhrengoering.dk

Derfor MH-Rengøring
MH Rengøring har hovedkontor i Kolding og dækker hele Syd-Østjylland,
Fyn samt Sjælland, og � lbyder professionel rengøring både privat og 
erhverv. MH Rengøring har bl.a. stor erfaring med rengøring af læge-
huse, tandlæger mv. og disse høje krav som s� lles overfor klinikker, 
viderefører MH Rengøring � l deres øvrige Privat- og Erhvervskunder, 
som resulterer i grundigt og omhyggeligt miljø rig� g rengøring. Ingen 
opgaver er for store eller små, og MH Rengøring udfører alle opgaver in-
denfor rengøring og vinduespolering � l konkurrencedyg� ge priser. MH 
Rengørings mo� o er: Vi gør rent med hjerte og sjæl. 

Derfor dk-ferien 
dk-ferien er tysk- og dansktalende sommerhusformidlingsbureau med 
kontor i Ahrensburg ved Hamborg, og indehaver Birgit Hoff mann har 
også etableret den danske virksomhed dk-ferien Aps i Tinglev.
dk-ferien er den perfekte samarbejdspartner for dig som sommerhus-
ejer, hvis du gerne vil have mange gæster fra hele Tyskland som lejere 
af dit sommerhus.
dk-ferien er medlem af forskellige turistbrancheforeninger, og med valg
af os som din partner, eller som en portal ved siden af dine andre mar-
kedsføringsstrategier, � lbydes du en fair og transparent provisions-
a� ale. Vores medarbejdere er kompetente og engagerede og hjælper 
dig gerne med at opnå fuldt bundfradrag.


