
Ruim dertig jaar kennis en ervaring
Het merk Belvilla maakt deel uit van de holding @Leisure Group, één 
van de grootste spelers op de Europese markt van accommodatie
verhuur. De basis voor de organisatie werd gelegd in 1980. Met ruim 
dertig jaar kennis en ervaring is Belvilla uitgegroeid tot marktleider 
in de Benelux en één van de grootste Europese spelers op het 
gebied van vakantiehuizen. Jaarlijks verzorgt Belvilla bijna 4 miljoen 
overnachtingen voor gasten uit voornamelijk Nederland, België, 
Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje en GrootBrittannië. We zijn lid van 
de ANVR, Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) en Thuiswinkel.

Zorgeloos boeken bij Belvilla 
Bij Belvilla boek je zorgeloos je vakantiehuis en ben je verzekerd van 
een uniek vakantiehuis in een ideale omgeving voor een verrassend 
betaalbare prijs. Het aanbod bestaat uit ruim 20.000 vakantiehuizen 
in 21 Europese landen.

Wil je een weekendje weg, met zomervakantie, op wintersport of 
gewoon een tussendoortje? Aan de kust, het binnenland of in de 
bergen? Belvilla biedt altijd een passend vakantiehuis. Van knusse 
gîte voor twee tot groepskasteel, van stadsappartement in hartje 
Rome tot hutje op de hei, van eenvoudige grotwoning tot superluxe 
droomvilla, van dichtbij tot verder weg. 

Een vakantiehuis van Belvilla geeft je de vrijheid om te ontbijten in 
je pyjama of nachtenlang goede gesprekken te voeren zonder op de 
sluitingstijd van de bar te hoeven letten. In je eigen keuken maak je 
met lokale ingrediënten de heerlijkste gerechten en je privézwembad 
geeft je de kans om zoveel bommetjes te maken als je zelf wilt! 
Kortom, je hebt alle privacy in je tijdelijke thuis.

Unieke vakantiehuizen
Een vakantiehuis van Belvilla is te herkennen aan een regiotypische 
sfeer. Denk aan een Friese stolpboerderij, een vakwerkhuisje in 
Duitsland of een Provençaalse villa. Maar het kan ook gekker, zoals 
een vroegere kapel, een voormalige duiventil of een woonboot.
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Altijd iets te beleven
In een vakantiehuis van Belvilla geniet je van je ‘eigen’ huis in een 
omgeving waar altijd wat te beleven is. Je verblijft tussen de lokale 
bevolking, waardoor je de sfeer van een regio optimaal ervaart. 
De huiseigenaar of beheerder is op discrete wijze ter plaatse je 
aanspreekpunt en geeft je graag tips over de omgeving. 

Verrassend betaalbaar
Een vakantiehuis van Belvilla is verrassend betaalbaar. Vanaf circa €400 
per week heb je in het hoogseizoen al een comfortabel vakantiehuis 
voor je gezin. En de prijs wordt in verhouding nog aantrekkelijker als je 
met meer mensen boekt. Het privacy niveau blijft hoog door de ruime 
keus uit groepshuizen met tweepersoonsslaapkamers, eventueel zelfs 
met meerdere badkamers. 

Eenvoudig online zoeken en boeken
Zoeken en boeken gaat eenvoudig via www.belvilla.nl. De website 
geeft van ieder vakantiehuis een uitgebreide, realistische presentatie 
in woord en beeld. Je leest over het huis en de omgeving, de 
precieze indeling en tips van de huiseigenaar. Eerdere gasten geven 
enquêtecijfers per huis en plaatsen opmerkingen in het digitale 
gastenboek. Op de site zie je ook een uitgebreide fotopresentatie, 
eventueel aangevuld met videobeelden, en de precieze locatie van het 
vakantiehuis in Google Maps. Zo sta je dus nooit voor verrassingen. 

Zelfs midden in de nacht bereikbaar
Natuurlijk kun je Belvilla ook telefonisch bereiken, zowel overdag als ’s 
avonds en in het weekend. Onze collega’s van het Customer Service 
kennen de vakantiehuizen door en door en denken graag met je 
mee. Ze spreken bovendien alle talen. En is er een noodgeval tijdens 
je verblijf? Dan zijn we zelfs midden in de nacht bereikbaar via een 
speciale SOSlijn. 

Zekerheid en kwaliteit
Met een vakantiehuis van Belvilla weet je zeker dat de woning aan 
je wensen voldoet. Onze inkopers kennen de huizen en hebben 
een intensief contact met de huiseigenaren. Ieder vakantiehuis 
is geclassificeerd volgens strikte criteria waar een aantal sterren 
uit volgt, variërend van één (eenvoudig) tot vijf sterren (luxe). 
Onze huiseigenaren kunnen continu zien hoe eerdere gasten 
hun vakantiehuis beoordelen. Zo kunnen ze hun woning verder 
verbeteren en nog meer aan laten sluiten bij de vakantiewensen. 
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