
Om udlejning af feriehusene  
ved Lalandia

Udover at eje og drive oplevelsescentrene med Aquadome i Rødby, Billund og Søndervig 
udlejer Lalandia stort set alle de feriehuse, som ligger i områderne ved Lalandia. 

Vi har siden opstarten i 1988 oparbejdet en stor kendskabsgrad blandt børnefamilierne 
i Danmark og er et kendt brand indenfor turismen i Danmark. Vi markedsfører og udlejer 
selv feriehusene i Danmark, hvor langt de fleste af vores gæster kommer fra. I udlandet 

samarbejder vi med tur operatører og agenter, som har et stort kendskab til de uden-
landske markeder. Endvidere samarbejder vi med andre turismeaktører i vores lokalom-

råder om markedsføring på de udenlandske markeder.    

Udlejning i hustyper og fordeling af lejeindtægt
Alle feriehuse ved Lalandia er opdelt i hustyper. Feriehusene i de enkelte feriehuse er 
tilnærmelsesvis ens med hensyn til udseende, indretning, inventar og udstyr. Dog kan 

der være små individuelle særpræg på de enkelte feriehuse. 

Feriehusene udlejes i hustyper, og derfor er det vigtigt, at feriehusene er ens indenfor 
de enkelte hustyper. En lejer kan med andre ord ikke vælge et specifikt feriehus, men 

vælger en hustype, når man bestiller et ophold i Lalandia. Herefter placerer vores salgs-
afdeling lejemålet i et feriehus. 



Fordelene ved dette er, at vi kan effektivisere markedsføringen af feriehusene. Endvidere 
kan vi fordele lejemålene indenfor de enkelte hustyper, så lejeindtægten bliver  nogenlunde 

ens for alle feriehuse indenfor de enkelte hustyper i løbet af et kalenderår – uanset 
placeringen af feriehuset. 

Faktorer der påvirker lejeindtægten negativt er følgende:
• Ejers eget brug af feriehuset i udlejningsmæssige populære perioder 

• Restriktioner på udlejningen af feriehuset, eksempelvis husdyrfri udlejning 

Egen brug af feriehuset
Der er rig mulighed for at benytte sit eget feriehus i løbet af året, specielt i lavsæson
erne, som er alle perioder, hvor børnene ikke har fri fra skolen. Hvis man benytter sit 

feriehus i disse perioder, vil det ikke påvirke lejeindtægten. 

Modsat vil det påvirke lejeindtægten negativ, hvis man selv benytter sit feriehus i de 
mest populære perioder som eksempelvis børnenes ferieperioder, hvor det er nemmest 

at udleje feriehusene og hvor lejeindtægten er højest. 

Reglerne om eget brug fremgår af Formidlingsaftale for udlejning/udlejningsaftalen. 
Her står der blandt andet også, at man altid skal reservere sit eget feriehus, hvis man 
ønsker at besøge det. Man har med andre ord ikke mulighed for at besøge feriehuset 

uanmeldt. 

Vedligeholdelse af feriehusene
Det er den enkelte feriehusejer opgave og pligt at sørge for vedligeholdelse af ferie-

huset, både ude og inde. Man kan vælge at købe vedligeholdelses ydelserne gennem 
Lalandia eller selv stå for det. Ligeledes skal feriehuset gøres hovedrent minimum én 
eller to gange årligt. Denne ydelse kan man også købe gennem Lalandia. I forbindelse 
med ophold foretager Lalandia en obligatorisk slutrengøring også for at sikre, at ferie-

huset er klar til udlejning. 

Inventar og møbler i feriehusene
For den enkelte ejer er det endvidere en både praktisk og økonomisk fordel at  inventar 

og møbler er ens i feriehusene. Udover at kunne udleje feriehusene i hustyper er Lalandia 
 lagerførende på alle reservedele til alt inventar og møbler i feriehusene og kan derfor me-
get hurtigt udføre nødvendige reparationer – ofte endda medens lejerne bor i feriehuset. 

Ekstra udstyr og inventar i feriehusene
Af hensyn til udlejningen er det ikke nødvendigt at købe ekstra inventar, service og 

køkkenudstyr. Samtidig kan vores rengøringsmedarbejdere ikke holde styr på, i hvilke 
feriehuse der er ekstra udstyr, hvilket ekstra udstyr der er tale om og hvor meget ekstra 

udstyr der skal være i feriehuset – specielt når ekstra udstyret ikke er mærket.



Der er endvidere en risiko for, at ekstra udstyr forsvinder eller går i stykker. Derfor er det 
vigtigt også at være opmærksom på, at Lalandia ikke påtager sig ansvar for ekstra ud-

styr i feriehuset udover standardinventaret. Med andre ord: Hvis man vælger at placere 
flere ting i feriehuset end hvad der fremgår af inventarlisten, gør vi opmærksom på, at 
det også sker for egen regning og risiko. Hvis man derfor ønsker at have ekstra udstyr 
til rådighed under egne ophold i feriehuset, skal vi venligst bede om at udstyret enten 

bliver låst inde eller taget med hjem, når feriehuset er i udlejning.

Hvis man vælger at lade lejerne have adgang til ekstra udstyr, kan det medføre øgede 
udgifter til rengøring af udstyret ved hver slutrengøring. Eksempelvis hvis der er tale om 

meget nips etc. i feriehuset, der skal flyttes og tørres af.

Mærkning af inventar
Vi skal hermed kraftigt opfordre til, at du mærker dit inventar synligt – specielt have-
møblerne – med nummeret på feriehuset, så vi har mulighed genplacere tingene i dit 
feriehus i de tilfælde hvor gæsterne har flyttet rundt på tingene. Vi anbefaler også at 

mærke spisestolene i feriehuset med en transparent dymo strimmel med husnummer,  
så gæsterne kan se, hvor spisestolen hører hjemme. 

Hvad ligger der til grund for Lalandias valg af inventar og møbler?
Når vi foreslår nye møbler eller nyt inventar til feriehusene har vi forinden grundigt un-

dersøgt både trenden og efterspørgslen på udlejningsmarkedet og kvaliteten på det nye 
inventar eller møbler med hensyn til holdbarhed, vedligeholdelse og daglig rengøring. 
Endvidere har vi sikret os, at leverandøren giver en god garanti og at der kan leveres 

reservedele i en acceptabel årrække, afhængigt af det pågældende inventar eller møbel. 

Hvilken betydning har det, hvis ejeren selv køber inventar og møbler?
Hvis der bliver stillet andre typer møbler eller inventar i feriehusene vil Lalandia ikke kun-

ne supplere eller reparere disse i tilfælde af defekter eller skader. Dette vil medføre, at 
vi skal flytte lejerne over i et andet feriehus, og ejeren vil gå glip af en lejeindtægt, indtil 

skaderne udbedres. Dette vil helt givet blive både dyrt og besværligt for ejerne. 

Grundejerforeninger for feriehusene ved Lalandia
Alle feriehuse ved Lalandia skal være medlem af de lokale grundejerforeninger for 

områderne. Disse grundejerforeninger er uafhængige af Lalandia, og har til formål at 
pleje og vedligeholde feriehus-områderne, sørge for adgang til internet og tv, forsikre 
feriehusene etc. og varetage feriehusejernes interesser overfor myndighederne.  Alle 

foreningens formål fremgår af grundejerforeningernes vedtægter, som kan variere lidt i 
forhold til destinationerne. 


