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Ny boligejer 
PROVACANCES - din professionelle samarbejdspartner 
Hos Provacances er vi specialiseret i udlejning af villaer med pool i Sydfrankrig og Italien. Derfor søger vi 
løbende nye spændende boliger til at udvide vores forskelligartede bolig portefølje. Provacances 
efterspørger primært større nyere eller velholdte villaer med pool beliggende i kystnære områder i 
Sydfrankrig og Italien. Har du en bolig, som du ønsker at udleje, så lad os tage en snak om mulighederne for 
at indgå et samarbejde.  
 
Fordele for ejere 
Der skulle gerne være mange fordele ved at vælge Provacances som samarbejdspartner for udlejningen af 
jeres bolig. Vi har igennem mange år fået et stort kendskab til markedet for udlejning af ferieboliger og ved, 
hvordan vi kan få den bedst mulige belægning af den enkelte bolig. Vores medarbejdere kender alle til de 
områder, hvor vi har boliger og kender også hver enkelt bolig, således at vi bedst muligt kan rådgive vores 
kunder. I vil få tilknyttet en fast medarbejder, som tager sig af alt vedrørende jeres bolig.  
Fordele ved at arbejde med Provacances 

- 6 Google optimerede hjemmesider på 6 forskellige sprog, der giver stor trafik på vores 
hjemmesider 

- Købestærke kunder, der lejer med respekt for din feriebolig 
- En fuldstændig præsentation af din bolig på vores hjemmeside, bl.a. uden begrænsning af antal 

billeder i stort format 
- Online booking og online betaling, hvilket sikrer flere reservationer 
- Høj belægning året rundt, da de mest forespurgte perioder varierer fra land til land. Og med 6 

sprogversioner har vi stor trafik fra det meste af verden 
- Forudbetaling af ophold 
- Mulighed for at reservere egne perioder og ajourføre boligoplysninger via ejer-login til vores 

hjemmeside 
- Fast tilknyttet medarbejder, der kender dig og din bolig 
- Fleksibel udlejning i lavsæsonen sikrer mere udlejning 
- I højsæsonen kan du benytte huset i 3 uger. I andre perioder accepteres ejer bookinger ubegrænset 

 
Markedsføring 
Ferieboligudlejning er et marked med mange spillere, idet der er mange bureauer og endnu flere 
hjemmesider, der konkurrerer om markedet. Derfor er det essentielt, at kunderne let kan finde frem til dit 
hus på nettet, så udlejningen er tilfredsstillende. Vi ved, at det kræver mange ressourcer at ligge øverst i 
søgemaskinernes resultater, for er man bare lidt nede på listen bliver man let overset. Vi har derfor en 
række dygtige medarbejdere der til stadighed arbejder for at Provacances er så synlig som muligt, og med 
det store antal besøgende vi har på vores hjemmeside året rundt kan vi se, at vi gør det rigtige. 
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Her er nogle af de ting, der gør os synlige for så mange kunder som muligt 
- In-house IT-afdeling med specialister i online markedsføring, som sikrer stor synlighed på 

internettet 
- Stor kundebase 
- Direct mail 
- Nyhedsbreve 
- Professionel salgsstyrke, der kender dit hus og dets kvaliteter 
- Funktionel og optimeret hjemmeside på 6 sprog med effektive søgemuligheder 
- Markedsføring via Facebook 

 
Økonomi 
Økonomi er for langt de fleste grunden til, at man vælger at udleje sin bolig. Samtidig er udlejning af 
ferieboliger et marked, hvor konkurrencen er hård. Vi har igennem mange år opbygget et nøje kendskab til 
lejeniveauet i de forskellige områder, som gør, at vi sikrer ejerne den størst mulige lejeindtægt. Det kan 
godt være, at andre bureauer i nogle tilfælde tilbyder højere priser end os, men det er til gengæld ikke 
sikkert at de kan udleje boligen. Ferieboligudlejning er et prisfølsomt marked, hvor forskellen mellem god 
udlejning og dårlig udlejning ikke behøver at være ret stor. Desuden har vi en lav kommission, som gør, at 
vores udlejningspris ikke bliver højere end nødvendigt. 
Her er yderligere nogle fordele 

- Forudbetaling af lejeindtægt til dansk eller udenlands bank 
- Hjemmesiden er ikke et annonce site, men vi er et udlejningsbureau med aktiv indsats og lav 

kommission 
- God belægning – også udover højsæsonen 
- Konstant mulighed for at tilpasse priser for mest effektiv udlejning 

 
Rådgivning 
Det er muligvis første gang, du vil udleje din bolig og er usikker på, hvordan det skal gøres, hvad der kræves, 
hvad der skal forberedes osv. Det kan også tænkes, at du har lejet boligen ud tidligere, men gerne vil have 
råd og vejledning til, hvordan det eventuelt kan gøres bedre. Med vores store erfaring er vi parate til at 
rådgive dig bedst muligt, og vi står altid til rådighed med rådgivning og svar på dine spørgsmål. 

- Vi har gennem mange år opbygget et indgående kendskab til de lande og områder, hvor vi har 
boliger, og vi ved hvordan sæsoner og efterspørgsel kan udvikle sig 

- Opsætter realistiske mål for fremtidig udlejning 
- Udarbejdelse af estimater for udlejning 
- Kan rådgive omkring indretning af boligen ud fra det som flest kunder efterspørger 
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Service 
Der er mange måder at leje sin bolig ud på. Nogle ejere vil gerne selv være med i en del af udlejningen og er 
den, der har kontakt til de lokale repræsentanter og håndværkere. Andre ejere ønsker ikke at være 
involveret i udlejningen og overlader alt til bureauet. Uanset hvad du ønsker, er vi fleksible. Vi har et meget 
stort netværk lokalt, hvilket betyder, at vi næsten altid kan tilbyde at finde en lokal repræsentant, der kan 
være ansvarlig for ind – og udchekning, rengøring, levering af linned, kontrol af huset efter hvert lejemål 
osv. 
Provacances tilbyder 

- Al administration af lejemål 
- Al kommunikation med kunder 
- Kontakt med lokale repræsentanter, der kender huset og hjælper lokalt 
- Kontakt med lokale håndværkere 
- Spørg om andre tjenester 

 
Betingelser 
Vi prøver naturligvis altid at være så fleksible som muligt, da et samarbejde gerne skal være en dialog og til 
fordel for begge parter. Det er meget vigtigt for os, at hvert enkelt hus altid er opdateret på 
udlejningskalenderen på vores hjemmeside. At vi kan tilbyde online booking for de fleste af vores boliger 
betyder helt klart en bedre udlejning, men det kræver også at både ejer og Provacances kan garantere at 
kalenderen er fuldt opdateret, så vi ikke risikerer dobbeltbookinger. 
 
Foto og plantegning 
Hos os bliver din bolig flot præsenteret. Vi prioriterer at samarbejde med en professionel fotograf med 
speciale i boligfotografering til at tage billeder samt til at udarbejde en plantegning. 
Vores dygtige fotograf fanger stemningen i boligen, således at lejere får et bedre indtryk af boligens 
atmosfære. Som noget helt specielt fotograferer hun ligeledes boligen oppefra. Ved hjælp af en mast hejses 
kameraet 7 meter op i luften, hvilket giver et perfekt overblik over bolig og område i ét billede. 
Denne service er helt gratis for de boliger, som kun Provacances udlejer. 
 


