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1.

INLEIDING

ACHTERGROND EN DOEL VAN HET ONDERZOEK
Bedandbreakfast.eu is de grootste bed & breakfast-site wereldwijd. De website biedt
een compleet aanbod van kleinschalige accommodaties in alle categorieën, van
eenvoudig tot zeer luxe. Per juli 2015 staan ruim 1,6 miljoen kamers en
appartementen in 211 landen op Bedandbreakfast.eu. Beheerder van de website is
Bed & Breakfast Europe (BBE).
BBE wil haar (potentiële) deelnemers de nodige informatie en houvast bieden voor
het opstarten of managen van een B&B. Daarom is een onderzoek gehouden onder
B&B-eigenaren in heel Europa. De resultaten zijn geanalyseerd door studenten van
Stenden Hogeschool. In dit rapport worden de resultaten van dit onderzoek
besproken.
Methodologie
Via internet is een vragenlijst uitgezet onder 10.482 B&B-eigenaren in 24 landen in
Europa. In totaal zijn 3.704 ingevulde vragenlijsten terug ontvangen, hetgeen een
respons betekent van 35,3%. Het grootste deel van de respondenten heeft een B&B
in Nederland (70%), Frankrijk (10%) en Italië (6%).
Om te bezien of er betrouwbare uitspraken per land gedaan kunnen worden, is
gekeken naar hoeveel B&B’s er per land in het totaalbestand van Bedandbreakfast.eu
zijn opgenomen. Ofwel: wat de verhouding is tussen het totaal aantal B&B’s in een
land en de respons.
Op hoofdlijnen geldt dat betrouwbare analyses voor Nederland, Frankrijk, België en
Italië mogelijk zijn. Voor Duitsland, Oostenrijk, Portugal, Spanje, het Verenigd
Koninkrijk en Ierland zijn de uitspraken meer indicatief van aard. Het aantal
respondenten in de andere Europese landen was te laag om zinvolle analyses te
kunnen verrichten.
De verdeling van respondenten in de tien uitgelichte landen is als volgt:
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Figuur 1.1

Aantal respondenten (B&B’s), naar land.

OPZET RAPPORTAGE
Hoofdstuk 2 beschrijft hoe een bed & breakfast in de onderscheiden Europese landen
wordt gedefinieerd dan wel omschreven. Voorts wordt nog ingegaan op enkele
basisgegevens, zoals het startjaar en de mate waarin de B&B tevens het woonadres
is. In hoofdstuk 3 staan diverse aanbod- en vraaggegevens van B&B’s centraal.
Hoofdstuk 4 gaat in op marketing- en communicatieaspecten. Hoofdstuk 5 sluit af
met een overzicht van een aantal belangrijke kengetallen uit het onderzoek.
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2.

WAT IS EEN BED & BREAKFAST?

TERMINOLOGIE
De term bed & breakfast (afgekort B&B) betekent letterlijk ‘bed en ontbijt’. Het
begrip bed & breakfast is afkomstig uit Engelstalige landen. Hier bestaat al een aantal
jaren een volwaardige bed & breakfastsector met bijbehorend classificatiesysteem. In
Ierland, de bakermat van B&B, kent men twee categorieën B&B’s:
 Irish homes: een particuliere woning waarin accommodatie wordt
aangeboden op basis van logies en ontbijt.
 Guesthouses (pensions): die doen hetzelfde, maar dan met een bedrijfsmatige
of commerciële status. Ze hebben een omvang van minimaal zeven
slaapkamers (met eigen bad of douche en toilet).
In Europa bestaan verschillende termen voor bed & breakfasts. Aan de eigenaren is
gevraagd aan te geven welke term het beste bij hun bed & breakfast of kleinschalige
accommodatie past.
In bijna de helft (46%) van de gevallen betreft dit gewoon de term ‘bed & breakfast’.
Dit is met name het geval in Ierland (83%), Nederland (79%), het Verenigd Koninkrijk
(68%), Italië (82%), België (72%), Spanje (54%) en Duitsland (38%). In Frankrijk is
‘chambre d’hôte’ een veelgebruikte term (85%). Ook in België wordt deze term nogal
eens gehanteerd (8%). De term ‘Guesthouse’ komen we met name tegen in het
Verenigd Koninkrijk (23%) en Portugal (16%). In Duitsland wordt regelmatig
gesproken van een 'Ferienwohnung' (19%) en in Oostenrijk van een "pension" (14%).
Voor het overige worden in de onderscheiden landen geen (andere) specifieke
termen in sterke mate gehanteerd.
Tabel 2.1

Termen die het beste bij de B&B of kleinschalige accommodatie passen (%).

4

STARTJAAR B&B’S
Het grootste deel van de respondenten (40%) is gestart na 2011. Daarnaast opende
een groot deel (35%) van de B&B’s de deuren in de jaren 2005 tot en met 2010.
Tussen de landen onderling zijn er behoorlijke verschillen. In Ierland bevinden zich
naar verhouding de meeste oudere B&B’s. Zo’n 65% is reeds voor 2000 met het
bedrijf gestart. In Oostenrijk is dit 55% en in het Verenigd Koninkrijk 25%. Met name
in Duitsland, Spanje en Nederland is sprake van een relatief jonge bedrijfstak:
respectievelijk 49%, 48% en 45% is in deze landen gestart na 2011.

Figuur 2.1

Startjaar B&B (%).

Zowel nationaal als internationaal worden verschillende definities gehanteerd die in
grote lijnen overeenkomen maar op specifieke aspecten verschillen. Volgens Bed &
Breakfast Europe (BBE) is bed & breakfast ‘een algemene term voor een particuliere
woning waarvan de eigenaar een of meer gastenkamers of zelfstandige units voor
een korte periode verhuurt op basis van logies en ontbijt’.
Een B&B is per definitie geen pension of hotel. Een bed & breakfast is een
kleinschalige verblijfsaccommodatie, die meestal deel uitmaakt van een woning. Met
deze begrenzing van de activiteit van een B&B kan een duidelijk onderscheid worden
gemaakt tussen bed & breakfast en de reguliere pensions of hotels. Een bed &
breakfast is een ‘aan huis gebonden beroep en bedrijf’: het hoofddoel van het pand is
5

wonen, de nevenactiviteit is ‘het verstrekken van logies’. Dit in tegenstelling tot een
pension of hotel die als hoofddoel hebben ‘het verstrekken van logies’ en als
nevenactiviteiten ‘het verstrekken van maaltijden en/of dranken voor consumptie ter
plaatse’.
Uit de enquête onder Europese B&B’s blijkt ook dat meestal het adres van de
accommodatie tevens het woonadres van de eigenaar is (92%). Dit zien we met name
terug in Frankrijk en België (beide 97%), waar vrijwel alle B&B’s ‘aan huis’ gesitueerd
zijn. Vooral in Portugal (24%) , Duitsland (20%) en Spanje (19%) wonen de eigenaren
weleens op een ander adres.

Figuur 2.2

Aandeel B&B’s op woonadres (%).

In dit rapport wordt uitgegaan van de volgende definitie van bed & breakfast:

DEFINITIE BED & BREAKFAST
‘Een bed & breakfast is een overnachtingsaccommodatie gericht op
het bieden van de mogelijkheid tot een toeristisch en veelal kortdurend
verblijf met het serveren van ontbijt. Een bed & breakfast is gevestigd
in een woonhuis of bijhuis en wordt gerund door de eigenaren van het
betreffende huis en heeft maximaal zeven kamers.’
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Het gaat in dit verband om een ‘toeristisch verblijf’. Hiermee bedoelen we
nadrukkelijk ook zakelijk toerisme. Het begrip ‘kortdurend’ is opgenomen om
duidelijk te maken dat het niet gaat om bijvoorbeeld wonen of seizoenrecreatie.
Toelichting ‘woonhuis of bijhuis’
Deze begrippen mag u breed interpreteren. Het gaat erom dat de eigenaar/exploitant
zelf ook in of nabij het (bij)gebouw woont. Een B&B kan dus best in een kasteel of
boerderij zijn gevestigd.
Toelichting grens zeven kamers
Een B&B met meer dan zeven kamers boet in aan kleinschaligheid en persoonlijke
aandacht. De accommodatie gaat bovendien te veel op een pension of hotel lijken.
Een bed & breakfast met meer dan zeven kamers is moeilijk te runnen door een of
twee personen en zal personeel moeten inschakelen.
De inzet van personeel doet afbreuk aan het persoonlijke karakter van de B&B. Uit
recente marktgegevens blijkt dat het omslagpunt van een kleinschalige B&B naar een
commerciële B&B bij zeven kamers ligt. Ook in Engelstalige landen en bijvoorbeeld
Frankrijk is een grens van zeven kamers heel gebruikelijk.
Hoofd- en nevenactiviteit
Voor 71% van alle Europese B&B-eigenaren is het runnen van de B&B een
nevenactiviteit. Dus voor 29% is het de hoofdactiviteit en wordt er een volledig
inkomen uitgehaald. Dit is met name het geval in Oostenrijk (74%), Ierland (70%), het
Verenigd Koninkrijk (67%) en Spanje en Portugal (beide 64%) Het runnen van de B&B
is een nevenactiviteit in Nederland (80%), Italië (59%), Duitsland (64%)en België
(57%). Als het gaat om bedrijfsgrootte (aantal kamers), zien we globaal dat hoe meer
kamers een B&B heeft, hoe vaker de accommodatie fungeert als hoofdactiviteit.
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Figuur 2.3

Mate waarin de B&B een hoofd- of nevenactiviteit is (%).
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3.

MARKT

In dit hoofdstuk geven we een beeld van de markt waarin de B&B’s in Europa
opereren. Ingegaan wordt op zowel het aanbod als de vraag, alsmede een aantal
bedrijfseconomische kengetallen. Aan bod komen aspecten als bedrijfsgrootte,
eigendom, faciliteiten in en rond de B&B en voorzieningen op de gastenkamers.
KENMERKEN EN FACILITEITEN
Eigendomssituatie van het B&B pand
De Europese bed & breakfasts zijn bijna altijd gevestigd in een pand dat eigendom is
van de B&B houder. In alle landen heeft meer dan 90% van de B&B-houders het pand
in bezit, behalve in Duitsland (86%), Italië (88%) en Spanje (86%).

Figuur 3.1

Eigendomssituatie van het B&B pand (%).

B&B eigen woning of bijgebouw
In de meeste gevallen (64%) is de B&B in het huis van de eigenaar gevestigd. Deze
situatie komt vooral veel voor in landen als het Verenigd Koninkrijk (93%) en Ierland
(91%). In Portugal is het aantal B&B's dat in huis wordt gerund, juist in de minderheid
(46%). Een flinke groep Europese B&B's (30%) is ingericht in een bijgebouw. In 6% van
de gevallen is de B&B zowel in huis als in een bijgebouw gevestigd.
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Figuur 3.2

B&B in eigen woning of bijgebouw (%).

Aantal gastenkamers en/of appartementen in de B&B
Een Europese bed & breakfast heeft gemiddeld 5,2 gastenkamers en 7,6
slaapplaatsen. De meeste bed & breakfast eigenaren hebben 2, 3 of 4 kamers. Het
aantal B&B’s met één gastenkamer is in de meeste landen beperkt. In Nederland zijn
relatief gezien de meeste B&B’s met 2 kamers (36%). De grootste B&B’s (meer dan 6
kamers) vinden we in Oostenrijk (64%), Ierland (55%), Duitsland (44%). In het
Verenigd Koninkrijk biedt 27% van de bed & breakfasts 6 kamers aan.
Tabel 3.1

Aantal gastenkamers en/of appartementen in de B&B.

Aantal slaapplaatsen in de B&B
Tussen de landen onderling zijn grote verschillen als het gaat om aantal
slaapplaatsen. In Nederland zijn veel kleinschalige B&B's: 72% van de accommodaties
biedt maximaal 6 slaapplaatsen. In Oostenrijk heeft 64% van de B&B’s juist meer dan
dertien slaapplaatsen. Bed & breakfasts met meer dan dertien slaapplaatsen komen
ook veel voor in Duitsland (42%), Portugal (39%) en Ierland (38%).
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Tabel 3.2. Aantal slaapplaatsen in de B&B (%).

Kijken we naar het gemiddelde aantal slaapplaatsen in de accommodaties, dan
ontstaat een gelijkaardig beeld. Het gemiddeld aantal slaapplaatsen in een
Oostenrijkse B&B bedraagt 26,1. Dit staat in scherp contrast tot Nederland, waar het
gemiddelde aantal bedden in een Nederlandse B&B op 6,3 ligt.

Figuur 3.3

Gemiddeld aantal slaapplaatsen per B&B.

Gemiddeld percentage van het vloeroppervlak voor de B&B
De Europese B&B neemt in een woning gemiddeld 43,7% van het vloeroppervlak
(inclusief eventuele bijgebouwen) in beslag. Deze percentages lopen per land uiteen.
Zo neemt een Nederlands bed & breakfast gemiddeld slechts 37% van het
vloeroppervlak in beslag. Veel hoger ligt dat percentage in Spanje (72%), Portugal
(68%), Oostenrijk (66%) en Duitsland (62%).
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Figuur 3.4

Gemiddeld % vloeroppervlak dat de B&B in beslag neemt.

Aantal dagen geopend
Een Europese B&B was in 2013 gemiddeld 312 dagen geopend. De langste
gemiddelde openingsduur van B&B’s is terug te vinden in Duitsland (345 dagen),
België (325 dagen) en Nederland (322 dagen). Relatief kort geopend zijn de
accommodaties in Ierland (230 dagen) en Italië (258 dagen).

Figuur 3.5

Gemiddeld aantal dagen geopend in 2013.

Ongeveer 91 % van de Europese B&B's was in 2013 langer dan een halfjaar geopend.
Maar liefst 32% geeft aan het hele jaar geopend te zijn geweest. In Duitsland en
Portugal zijn grote groepen B&B's (respectievelijk 47% en 41%) het gehele jaar
geopend (zie tabel 3.3). In Nederland bedraagt dit percentage 35%. In Ierland
daarentegen is slechts 9% van de B&B's het hele jaar open.
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Tabel 3.3.

Aantal maanden geopend in 2013.

Voorzieningen en faciliteiten van de B&B
De aanwezigheid van WiFi is tegenwoordig bijna standaard in B&B's. Het overgrote
merendeel (84%) biedt deze dienst gratis aan. Bij 58% van de Europese B&B’s kan
gratis worden geparkeerd. In veel Europese B&B’s mogen de gasten de tuin (68%) of
een terras/balkon (67%) gebruiken. Veel B&B's stellen een koelkast/minibar (81%) en
toeristische informatie (77%) ter beschikking. Een (afsluitbare) fietsenstalling wordt
door 62% van de accommodaties aangeboden. Faciliteiten zoals een zwembad (22%),
jacuzzi (21%), open haard (18%) en vergaderruimte (16%) komen minder vaak voor.

Figuur 3.6

Voorzieningen in en rond B&B’s (%).
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Privé- of gedeelde badkamer voor B&B gasten
Uit het Europese onderzoek blijkt dat gedeelde sanitaire voorzieningen nog maar
relatief weinig voorkomen. Zo beschikt 83% van de gastenkamers in de uitgelichte
landen over een badkamer. Het percentage B&B's met privésanitair voor de gasten is
het hoogst in Frankrijk (96%), Oostenrijk (96%) en Ierland (94%).

Figuur 3.7

Privé- of gedeelde badkamer voor B&B gasten (%).

Aanwezigheid voorzieningen in kamers
Van de bed & breakfast eigenaren geeft ruim 52% aan over een begane grond in de
gastenkamers/appartementen te beschikken. Het overgrote merendeel van de B&B's
heeft de gastenkamers uitgerust met verwarming (94%), een zitje (85%) en een tv
(78%). Roken is in 88% van de B&B's niet toegestaan.
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Figuur 3.8

Voorzieningen in gastenkamer (%).

B&B’s met keuken/kitchenette
Uit het onderzoek blijkt dat een keuken of kitchenette op de kamer of in het
appartement geen vanzelfsprekendheid is. Een flink deel (17%) van de B&B’s biedt
helemaal geen kamer met keuken/kitchenette. Het percentage B&B’s dat nul kamers
met deze keuken/kitchenette biedt, ligt opvallend hoger in het Verenigd Koninkrijk
(81%) en in Ierland (73%), gevolgd door Frankrijk (52%) en België (40%).
Van alle respondenten biedt het grootste deel (44%) slechts één kamer of
appartement met keuken/kitchenette aan. In Nederland is deze groep relatief gezien
met 59% procent het grootst. Bijna een vijfde van alle respondenten biedt twee
kamers met kitchenette. B&B’s met meer dan zes kamers met keuken of kitchenette
vinden we vooral in Duitsland (18%) en Oostenrijk (13%).
B&B-gastenkamers of appartementen met kitchenette
Kijken we naar alle respondenten in totaal, dan blijkt dat het gemiddeld aantal
kamers of appartementen met keuken/kitchenette op 1,75 kamer ligt. Het gemiddeld
aantal kamers of appartementen zonder deze faciliteit bedraagt 2,92. In alle landen is
het percentage B&B-kamers zonder keuken/kitchenette groter dan kamers mét deze
faciliteit. Alleen in Portugal is de verhouding gelijk, zoals te zien is in figuur 3.1.
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Figuur 3.9

Gemiddeld aantal kamers met en zonder keuken/kitchenette.

Aanbod van ontbijt
Het overgrote deel van de B&B’s (96%) biedt ontbijt aan. Met name in Ierland, het
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk is dit het geval.

Figuur 3.10

Aanbod van ontbijt (%).

Er zijn verschillende manieren waarop een B&B-eigenaar de gast van een ontbijt kan
voorzien. De meerderheid, 69%, biedt een geserveerd ontbijt aan (vooral in Ierland
en het Verenigd Koninkrijk). Een ontbijt in buffetvorm komt over het algemeen
minder voor (12%), uitgezonderd Oostenrijk (75%). Bij 19% van de B&B's wordt het
ontbijt vooraf klaargezet en wordt het zelf klaargemaakt. Het ontbijt vindt in meer
16

dan de helft van de B&B’s (58%) plaats in een aparte ontbijtruimte voor de gasten
alleen (met name in Ierland en het Verenigd Koninkrijk). Daarnaast kan ook worden
ontbeten in een gezamenlijke ontbijtruimte samen met de eigenaar (14%) of op de
gastenkamer of in het appartement (27%).

Figuur 3.11

Manier waarop ontbijt wordt aangeboden (%).

Ongeveer een kwart (26%) van de B&B’s biedt naast het ontbijt ook andere
maaltijden aan, meestal een lunch(pakket) en/of diner. Dit gebeurt vooral in Spanje,
Portugal en Frankrijk.

Figuur 3.12

Aanbod van andere maaltijden naast ontbijt, ja/nee (%).

Naast logies en ontbijt kan een B&B-eigenaar ook andere diensten aanbieden.
Voorbeelden hiervan zijn wandelroutes, fietsverhuur, rondleidingen en workshops.
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Figuur 3.13

Aanbod van andere diensten, ja/nee (%).

Taalgebruik
In de volgende tabel wordt voor ieder Europees land afzonderlijk aangegeven welke
moedertaal gebezigd wordt in de B&B’s, en welke vreemde talen men spreekt.
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Tabel 3.4

Moedertaal en vreemde talen in de B&B, naar land.

Prijs
De toenemende populariteit van bed & breakfasts is voor een deel te danken aan de
aantrekkelijke prijsstelling. In een B&B was een gast in 2014 gemiddeld € 77,81 voor
een kamer kwijt. Deze prijs is gebaseerd op een bezetting van twee personen inclusief
(eventueel) toeristenbelasting en ontbijt. De duurste B&B’s zijn te vinden in België
(gemiddeld 92 euro) en het Verenigd Koninkrijk (€ 88). Gemiddeld het goedkoopst
19

zijn de B&B’s in Duitsland (€ 64,-) en Italië (€ 66). Vergeleken met 2013 zijn in de
meeste landen de kamerprijzen van B&B's gestegen, behalve in Duitsland, Ierland en
Nederland.

Figuur 3.14

Gemiddelde kamerprijs B&B’s in 2014 (€).

Zoals in de tabel hieronder te zien is, liggen de kamerprijzen in alle uitgelichte landen
het vaakst tussen € 61,- en € 80,-, behalvgAe in Italië en het Verenigd Koninkrijk. In
Italië liggen de kamerprijzen het vaakst (49%) tussen € 41,- en € 60,-. In het Verenigd
Koninkrijk ligt de kamerprijs in 36% van de gevallen tussen € 81,- en € 100,-. Verder
valt op dat in Duitsland en Portugal een aanzienlijk deel (16%) van de B&B's in het
laagste prijssegment van € 20,- tot € 40,- zit. In de hogere prijsklassen valt Oostenrijk
op als uitschieter. Hier vraagt 16% van de B&B's een kamerprijs van meer dan € 161,-.
Tabel 3.5

Gemiddelde kamerprijs 2014.
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Korting bij meerdere nachten verblijf
Korting bij meerdere nachten verblijf wordt door de meeste B&B-eigenaren in Europa
geboden. Vooral in Ierland (89%), België (81%), Italië (78%) en het Verenigd Koninkrijk
(77%) is dit een veelgebruikte marketingtactiek. Nederland is een opvallende
uitzondering.
Hier zegt maar liefst 90% van de B&B-eigenaren geen korting te bieden bij meerdere
nachten verblijf. Ook in Oostenrijk is de groep B&B's dat geen korting biedt, in de
meerderheid (56%).

Figuur 3.15

Korting bij meerdere nachten verblijf, ja/nee (%).

Hogere prijzen in het hoogseizoen
Van de B&B-eigenaren geeft 79% aan dat ze geen hogere prijzen vragen gedurende
het hoogseizoen. Er zijn flinke verschillen tussen de landen onderling. Zo vragen de
B&B's in Portugal (79%), Italië (68%) en Oostenrijk (60%) wel hogere prijzen in het
hoogseizoen, terwijl in Nederland slechts 13% van de B&B's dit doet.
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Figuur 3:16

Hogere prijzen in het hoogseizoen, ja/nee (%).

Hogere prijzen in weekend
Als B&B-gast betaal je relatief zelden een hogere kamerprijs in het weekend, blijkt uit
het onderzoek. Maar liefst 88% van de Europese B&B-eigenaren zegt geen speciaal
weekendtarief te hanteren. Weekendtarieven komen het vaakst voor in Ierland
(28%), België (22%), het Verenigd Koninkrijk (18%) en Oostenrijk (16).

Figuur 3.17

Hogere prijzen in het weekend, ja/nee (%).

Aanbetaling vragen aan gasten
Op de vraag of de B&B-eigenaren een aanbetaling vragen, antwoorden ze verdeeld.
52% van de respondenten vraagt geen aanbetaling, 48% doet dat wel. Uitschieters
zijn Frankrijk, Spanje en Portugal. In deze landen zegt respectievelijk 82%, 81% en
22

79% van de B&B-eigenaren dat ze een aanbetaling vragen aan gasten. Daartegenover
staat Ierland, waar 78% van de respondenten juist geen aanbetaling wil.

Figuur 3.18

Aanbetaling vragen aan gasten, ja/nee (%).

Kosten indien annulering
Van alle respondenten geeft 69% aan dat ze geen kosten berekenen in het geval van
annulering. Dit is vooral gebruikelijk in Nederland (75%) en Ierland (72,%).
Annuleringskosten worden relatief vaak berekend in Oostenrijk (72%) en Portugal
(64%).

Figuur 3.19

Kosten indien annulering, ja/nee (%).
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De toekomst
Het merendeel van de B&B-eigenaren (55%) heeft geen wijzigingsplannen voor de
komende drie jaar. Ruim 13% wil de B&B opknappen of moderniseren; een bijna even
grote groep is van plan om te stoppen.

Figuur 3.20

Plannen met de B&B voor de komende drie jaar (%).

Reden tot stoppen met de B&B
Aan de B&B-eigenaren is gevraagd om welke reden zij eventueel zouden stoppen met
hun B&B. De vaakst genoemde reden is 'leeftijd' (33,6%). Andere redenen zijn onder
meer: vanwege een verhuizing (5,4%), om gezondheidsredenen (4,6%) of vanwege
concurrentie (4,6%).

Figuur 3.21

Reden tot stoppen met de B&B (%).
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GASTEN EN OVERNACHTINGEN
Een gemiddelde Europese B&B ontving in 2013 347 gasten die tezamen 539
overnachtingen realiseerden, hetgeen neerkomt op gemiddeld 1,6 nachten per gast.
De meeste overnachtingen per B&B worden gerealiseerd in Spanje (2.347 nachten).
Ook in Duitsland (1.916) en Oostenrijk (1.835) worden gemiddeld veel
overnachtingen in een B&B geregistreerd.
In de meeste landen schommelt de gemiddelde verblijfsduur rond de 2 nachten.
Naast Spanje (4,7 nachten) is de gemiddelde verblijfsduur duidelijk hoger in
Oostenrijk (3 nachten). Relatief laag is deze in Ierland (0,7 nachten), België (1,2
nachten), Nederland (1,4 nachten) en Verenigd Koninkrijk (1,4 nachten).

Figuur 3.22

Gemiddeld aantal overnachtingen in B&B’s in 2013.

Van alle eigenaren zegt 46% dat het aantal gasten in 2013 is gestegen ten opzichte
van 2012, 23% vindt dat het gelijk is gebleven en de overige 20% noteerde een daling
van het aantal gasten. In relatief grote mate vond een toename van het aantal gasten
plaats in Spanje (43%) en België (42%). In Italië (34%) en Frankrijk (32%) bevinden zich
relatief het grootste aantal bedrijven met een daling. Een opvallend groot deel van de
B&B's in Ierland (54%) meldt dat het aantal gasten gelijk is gebleven. Volgens de B&Beigenaren zijn er verschillende redenen voor toename, afname of het gelijk blijven
van het aantal gasten. Genoemd worden bijvoorbeeld de economische crisis (36%) en
toegenomen concurrentie (21%).
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Figuur 3.23

Verandering aantal gasten in 2013 ten opzichte van 2012 (%).

Doelgroep van de B&B-eigenaar
'Oudere (echt)paren zonder kinderen' zijn de belangrijkste doelgroep van Europese
B&B-eigenaren. Een kwart van de eigenaren in de uitgelichte landen richt zich op
deze groep. Ook de 'jonge (echt)paren zonder kinderen' zijn belangrijk voor de B&B's:
hier heeft 17% van de eigenaren een voorkeur voor.
Gezinnen met kinderen (jonger of ouder dan 9 jaar) zijn voor de meeste bed &
breakfast-eigenaren nauwelijks van belang. Het minst belangrijk voor B&B's zijn
'alleenstaanden' en 'jongeren (alleengaand of in groepjes)'.
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Figuur 3.24

Voornaamste doelgroepen van de B&B’s (%).

Bezoekmotief
Opvallend is dat 25% van de gasten vanwege werk of zaken in een Europese B&B
overnacht. Aldus is met een aandeel van 75% de toeristische markt het belangrijkst.
Het zakelijk bezoek is het hoogst in België (30%) en Nederland (27%). Relatief laag is
dit in Portugal (14%) en Spanje (9%).
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Figuur 3.25

Zakelijke vs toeristische gasten in %.

Buitenlandse gasten zijn belangrijk voor een B&B. Een derde (37%) van de gasten is
volgens de Europese B&B-eigenaren woonachtig in het buitenland. In Portugal is dit
zelfs 75%, in Spanje 67% en in Ierland 66%.

Figuur 3.26

Verhouding gasten binnen- en buitenland in %.

Keuze van de gast voor een B&B
De eigenaren is gevraagd wat volgens hen de reden is waarom een gast kiest voor
hun B&B. In alle uitgelichte landen wijzen de eigenaren de ligging van hun B&B aan
als belangrijkste aspect. Oostenrijk is een uitzondering, hier scoort de 'persoonlijke
benadering' hoger. Ook in Duitsland, Ierland en Portugal wordt volgens de eigenaren
relatief veel waarde gehecht aan de persoonlijke benadering. De voorzieningen van
een bed & breakfast staan het laagst in de prioriteitenlijst van gasten, zo menen de
Europese B&B-eigenaren.
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Figuur 3.27

Keuze van de gast voor een B&B (%).

Spreiding bezoek

Uit het onderzoek blijkt verder dat mei, juni, juli, augustus en september over het
algemeen de vijf drukste maanden zijn. Januari en februari zijn het minst druk.
Daarnaast blijkt dat zaterdag en zondag tot de twee drukste dagen van de week
mogen worden gerekend. Vooral de zaterdag is erg geliefd bij gasten om te
overnachten. Deze verdelingen van de bezetting over de dagen van de week en de
maanden in het jaar zijn in principe van toepassing op alle onderscheiden Europese
landen.

Figuur 3.28

Verdeling van de bezetting over de maanden in het jaar.

Boekingen
In de meeste gevallen wordt een week tot een maand van tevoren door de gast
geboekt (bij 61% van de Europese B&B’s). Twee weken komt daarbij het meest voor
29

(35%). Ook wordt vaak pas een week van te voren geboekt (24 % van de Europese
B&B’s. Dit is vooral het geval in Italië en Nederland (respectievelijk 28% en 25%). De
groep Europese B&B’s die tot 2 dagen tevoren worden geboekt, is relatief klein: 4,1%.
Bij ruim 10 procent van de B&B’s wordt doorgaans juist langer dan een maand van
tevoren geboekt. Vooral Portugese en Spaanse B&B’s worden ver van tevoren
geboekt (respectievelijk 53% en 50%).

Figuur 3.29

Boekingsperiode B&B’s (%).

Boekingen per e-mail en telefoon
B&B’s krijgen de meeste boekingen (72%) binnen via internet. De overige boekingen
worden telefonisch gedaan 28%). Internetboekingen vinden het meest plaats in
Portugal (87%), Spanje (84% ) België (83%). In Italië en Ierland wordt nog relatief vaak
telefonisch geboekt (respectievelijk 37% en 35%).

Figuur 3.30

Aandeel internetboekingen bij de B&B’s (%).

Van de eigenaren geeft 50% aan dat zij een papieren agenda gebruiken om boekingen
te registreren. Ruim een kwart gebruikt het boekingssysteem van de eigen website of
van een andere website zoals Bedandbreakfast.eu. Daarnaast gebruikt een niet
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geringe groep (19%) van de eigenaren een elektronische agenda. Slechts 1% heeft
geen systeem om boekingen te registreren.
In Italië en Frankrijk worden de meeste boekingen bijgehouden in papieren agenda’s
(respectievelijk 64% en 61%). De elektronische agenda wordt vooral gebruikt in B&B’s
in Ierland (31%). Een speciaal systeem om boekingen te registreren wordt vooral
gehanteerd in Spanje (42%), Oostenrijk (39%) en Duitsland (34%).

Figuur 3.31

Gebruik boekingsregistratiesysteem (%).

Gebruik channelmanager
Het gebruik van een channelmanager is niet erg populair onder bed & breakfasts. Per
land kunnen we zien dat in België 86% van de bed & breakfasts geen channelmanager
gebruikt. Dit percentage is zelfs nog hoger in landen als Italië (96%), Portugal (94%),
Frankrijk (93%) en Nederland (92%). In Ierland gebruikt zelfs geen van de bed &
breakfasts een channelmanager.
In het Verenigd Koninkrijk en Oostenrijk staan B&B's minder afwijzend tegenover een
channelmanager. Daar gebruikt respectievelijk 31% en 22% van de B&B's deze
oplossing.
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Figuur 3.32

Gebruik channelmanager (%).

BEDRIJFSECONOMISCHE KENGETALLEN
Uit de afgenomen enquête onder Europese B&B’s zijn onderstaande kengetallen af te
leiden.
Gemiddelde bedbezetting in 2013
De gemiddelde bedbezetting is een belangrijk kengetal omdat hiermee de
bedrijfsdrukte in één cijfer wordt gekarakteriseerd. De bedbezetting geeft het
percentage aan dat een bed op jaarbasis is bezet. Dat cijfer is per B&B te berekenen
en van daaruit is de sprong te maken naar een gemiddelde voor alle respondenten.
Daarbij is het logisch rekening te houden met de omvang van de bedrijven. Indien we
een jaar op 365 dagen stellen en daarop de bedbezetting becijferen, vinden we een
percentage van 19% (dit is de gewogen gemiddelde bruto bedbezetting). Met andere
woorden: gemiddeld is een bed in een Europese B&B ongeveer 69 nachten bezet
(19% van 365 dagen/nachten). We kunnen ook uitgaan van het aantal dagen dat de
respondenten geopend zijn (312 dagen). Dan vinden we een bedbezetting van 23%
(de gewogen gemiddelde netto bedbezetting).
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Figuur 3.33

Netto bedbezetting B&B’s (%).

De netto bedbezetting is duidelijk het hoogst in Spanje met 68%. Op de tweede plaats
komt Duitsland met een bezetting van 35%. Nederland zit ongeveer op het
gemiddelde (21%). Laag scoort met name Ierland (5%).
Arbeidsuren
Inzet van arbeid kan geleverd worden door de ondernemer, door diens partner, door
overige inwonende gezinsleden en door werknemers. De meerderheid van de B&Beigenaren besteedt gemiddeld 2 tot 5 uur per dag aan het runnen van hun
accommodatie. Slechts 9% van de respondenten besteedt er meer dan 8 uur per dag
aan. De meerderheid geeft aan dat partners, andere familieleden en medewerkers
minder dan twee uur per dag aan de B&B besteden. Bijna een derde van de
respondenten zegt dat hun partner niet bij de B&B betrokken is, en 79% geeft aan dat
er geen gezinsleden bij betrokken zijn. Meer dan driekwart van de Europese B&B’s
(77%) heeft geen medewerkers.
Tabel 3.6

Gemiddeld aantal uur per dag besteed aan het runnen van de B&B (%).
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Gemiddeld bedraagt het aantal arbeidsuren van de B&B-eigenaar 4,5 uur per dag.
Diens partner besteedt gemiddeld 2,6 uur per dag.

Figuur 3.34

Gemiddeld aantal uur per dag besteed aan het runnen van de B&B (%).

Omzetgegevens (2013) per B&B
In de vraagstelling konden de respondenten aangeven in welke omzetcategorie hun
B&B valt. Met omzet wordt hier bedoeld: alle inkomsten die men uit de B&B, inclusief
de daaraan gerelateerde activiteiten, in 2013 heeft gehad. De inkomsten uit een B&B
zijn doorgaans niet voldoende om daar een volledig jaarinkomen uit te behalen. Het
gaat dus veelal om een (goede) ‘bijverdienste’. Zo heeft meer dan de helft van de
Europese B&B’s (55%) in 2013 een omzet gehad van minder dan € 10.000,-.
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Tabel 3.7

Omzet B&B’s in 2013 (%).

De gemiddelde omzet van een B&B bedroeg in 2013 ongeveer € 16.700,- (berekend
uit de klassengemiddelden, oftewel het gemiddelde van iedere omzetcategorie). Per
kamer komt dat neer op gemiddeld ongeveer € 3212,-. Gemiddeld de hoogste
omzetten worden gerealiseerd in B&B’s in Oostenrijk (€ 42.917,-). Ook hoog zijn de
gemiddelde omzetten in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. Het laagst scoren de
B&B’s in Ierland.
Omzet in 2013 naar aantal kamers
Bij de landen België en Spanje stijgt de omzet naarmate het aantal kamers toeneemt.
De omzet van B&B's in België ligt bij één tot twee kamers tussen € 5.000 en met €
9.999, terwijl de omzet oploopt tot € 75.000 bij bij 9 tot 10 kamers. Met name in Italië
liggen de omzetten laag, zeker vergeleken met buurland Oostenrijk. Op opvallend is
dat er bij 5 tot 6 kamers de grootste omzetverschillen in de diverse landen. In
Duitsland werd bijvoorbeeld bij 5 tot 6 kamers een omzet van onder de € 2.500
gemaakt, terwijl B&B's in het Verenigd Koninkrijk met hetzelfde aantal kamers een
omzet behaalden tussen € 65.000 en 69.999. Opmerkelijk ook is dat alle B&B's met 13
of meer kamers, een omzet van minstens € 60.000 maken (Italië is hierop een
uitzondering).
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Tabel 3.8

Omzet van de B&B’s in 2013, naar aantal kamers (€).

Kostengegevens (2013) per B&B
Respondenten konden ook aangeven in welke kostencategorie hun B&B valt. Hierbij
worden alle kosten bedoeld die men heeft gemaakt voor het runnen van de B&B.
Circa 59% van de Europese B&B's had in 2013 minder dan € 5.000,- aan kosten. Er is
ook nog een behoorlijke groep (13%) die € 5.000 t/m € 9.999 kosten maakt. Bed &
breakfasts met hogere kosten komen minder voor. Gemiddeld maakte een B&B in
Europa in 2013 € 11.751,- aan kosten (berekend uit de klassengemiddelden). De
hoogste kosten werden gemaakt door B&B's in Oostenrijk (€ 34.125,-) en de laagste
kosten zien we in Ierland (€ 3.814,-).
Tabel 3.9

Kosten B&B’s in 2013, naar land (%).
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Kosten in B&B's in 2013 naar kamer
Kosten van € 75.000 en meer werden in 2013 enkel gemaakt door B&B's in België,
Portugal en Duitsland. In Italië kwamen de kosten dan weer niet boven € 4.999,- uit.
Het valt op dat de kosten die in de B&B's worden gemaakt, niet per sé gelijk oplopen
met het aantal kamers. Portugese B&B's maakten met 7 of 8 kamers bijvoorbeeld
meer kosten dan bij 9 of 10 kamers. In het Verenigd Koninkrijk waren de kosten hoger
bij 5 tot 6 kamers dan bij 7 tot 8 kamers.
Tabel 3.10

Kosten B&B’s in 2013, naar land (%).

Motief om een B&B te gaan runnen
De eigenaren is gevraagd waarom zij een bed & breakfast zijn gaan runnen. Het
belangrijkste motief is: 'Gasten laten genieten van de omgeving' (28%), op de voet
gevolgd door 'Behoefte aan extra inkomen(25%). Ook zijn veel eigenaren hun B&B
gestart vanwege de 'Behoefte aan gezelligheid en contact met mensen' (19%). Het
Verenigd Koninkrijk valt hier buiten de boot, slechts 5% van de eigenaren noemt dit
motief. Het minst vaak zijn Europese B&B-eigenaren hun bed & breakfast begonnen
omdat ze 'tijd en ruimte over' hadden. Alleen in Nederland zijn in verhouding veel
respondenten die dit als een motivatie aangeven (18%).
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Figuur 3.35

Motief om een B&B te gaan runnen (%).

Problemen bij start B&B
Bed & breakfast-eigenaren in Europa hebben hun accommodatie zonder al te veel
problemen kunnen opstarten, zo blijkt uit de enquête. Ze ondervonden relatief
weinig problemen ten opzichte van vergunningen en regelgeving, wetten,
belastingen, verzekeringen, financiering en subsidies, promotie en marketing,
personeel, inrichting van de bed & breakfast en verbouwing. 59% van de bed &
breakfast eigenaren geeft zelfs aan helemaal geen problemen te hebben
ondervonden bij het opzetten en/of starten van een bed & breakfast.

Figuur 3.36

Problemen bij start B&B (%).

Opgeven privacy voor het runnen van de B&B
Slechts een vijfde (19%) van de Europese B&B-eigenaren vindt dat ze hun privacy
moeten opgeven voor het runnen van hun bed & breakfast. Dit betekent dus dat 81%
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zich niet beperkt voelt in hun privacy. Ierland is een uitzondering, daar vindt 58% van
de B&B-eigenaren dat ze hun privacy moeten opgeven.

Figuur 3.37

Opgeven privacy voor het runnen van de B&B (%).
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4.

MARKETING

In onderstaand overzicht staan de marketinginstrumenten vermeld die veelal door
bed & breakfast-eigenaren worden gebruikt, toegepast of geïnitieerd.
Internet wordt door de meeste B&B-eigenaren als het belangrijkste promotiemiddel
gezien, waarmee men de meeste reclame maakt. Ook mond-tot-mondreclame wordt
gezien als een belangrijk promotiemiddel. Gratis publicatie in kranten of tijdschriften
wordt duidelijk het minst belangrijke reclamemiddel gevonden.

Figuur 4.1

Gemiddeld belang promotiemiddelen (%).

Eigen website
Ongeveer 84% van alle Europese B&B’s beschikt over een eigen website voor de bed
& breakfast. Duidelijk hoger ligt dit percentage in België (95%), het Verenigd
Koninkrijk (94%) en Portugal (94%).
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Figuur 4.2

Bezit eigen website voor de B&B (%).

In het onderzoek is ook gevraagd aan B&B-eigenaren via welke kanalen zij de meeste
gasten krijgen. Het blijkt dat boekingswebsites zoals Bedandbreakfast.eu voor de
B&B-eigenaren veruit het effectiefst zijn, omdat zij via deze sites de meeste
boekingen binnenkrijgen. Daarnaast krijgen bed & breakfast veel boekingen binnen
via hun eigen website.
Bestedingen aan reclame en promotie
B&B-eigenaren in Europa besteden gemiddeld € 400,- per jaar aan reclame en
promotie, zoals internetsites, folders, kosten van de website en visitekaartjes. Tussen
de landen zijn grote verschillen.
In Nederland geeft een grote meerderheid onder de B&B's (96%) hooguit € 100,- uit
aan promotie. Daar tegenover staat Oostenrijk. Hier geeft 56% van de B&B's maar
liefst € 1.001 ,- tot € 5.000,- per jaar uit aan promotie. De B&B's in de andere landen
bevinden zich tussen deze twee uitersten in.
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Figuur 4.3

Gemiddelde jaarlijkse bestedingen aan reclame en promotie (%).

Gebruik social media promotie B&B
60% van de Europese bed & breakfast-eigenaren gebruikt geen social media om de
B&B te promoten. Onder degenen die dit wel doen, is Facebook veruit het
populairste social media kanaal. Het gebruik van Twitter, LinkedIn, Pinterest en
Google+ is onder B&B-eigenaren veel minder ingeburgerd.

Figuur 4.4

Gebruik social media voor promotie van de B&B (%).
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5.

KENGETALLEN

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste kengetallen uit de voorgaande
hoofdstukken nog eens op een rijtje gezet.
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SAMENVATTING
Doel en achtergrond van het onderzoek
Bedandbreakfast.eu is de grootste bed & breakfast-site wereldwijd. Per juli 2015
staan ruim 1,6 miljoen B&B-kamers en appartementen in 211 landen op
Bedandbreakfast.eu. Bed & Breakfast Europe (BBE) is de organisatie achter
Bedandbreakfast.eu. BBE wil haar (potentiële) deelnemers de nodige informatie en
houvast bieden voor het opstarten of managen van een B&B. Daarom is in
samenwerking met studenten een onderzoek gehouden onder B&B-eigenaren in heel
Europa. De resultaten zijn geanalyseerd door studenten van Stenden Hogeschool. In
dit rapport worden de resultaten van dit onderzoek besproken.
Het onderzoek
Via internet is een vragenlijst uitgezet onder 10.482 B&B-eigenaren in Europa. In
totaal zijn 3.704 ingevulde vragenlijsten terug ontvangen. Op basis van de ontvangen
gegevens zijn kerncijfers verzameld over B&B’s in Europa in het algemeen. Daarnaast
zijn specifieke gegevens geanalyseerd over B&B’s in de volgende landen: België,
Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Spanje en het
Verenigd Koninkrijk.
Kamers en beschikbaarheid
Een Europese bed & breakfast heeft gemiddeld 5,2 gastenkamers en 7,6
slaapplaatsen. Bijna de helft van alle B&B's (49%) valt in de categorie van 1 tot 4
kamers. Grote accommodaties (meer dan 6 kamers) bevinden zich relatief gezien het
vaakst in Oostenrijk, Ierland en Duitsland. In Nederland zijn de accommodaties het
kleinst. Een Europese B&B was in 2013 gemiddeld 312 dagen geopend. In Duitsland
en Portugal zijn grote groepen B&B's (respectievelijk 47% en 41%) het gehele jaar
geopend.
Voorzieningen
Uit het Europese onderzoek blijkt dat gedeelde sanitaire voorzieningen nog maar
relatief weinig voorkomen. Zo beschikt 83% van de gastenkamers in de uitgelichte
landen over een badkamer. Het percentage B&B's met privésanitair voor de gasten is
het hoogst in Frankrijk (96%), Oostenrijk (96%) en Ierland (94%). Bij 68% van de B&B’s
hebben de gasten een eigen entree. Uit het onderzoek blijkt dat een keuken of
kitchenette op de kamer of in het appartement geen vanzelfsprekendheid is. Een flink
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deel (17%) van de B&B’s biedt helemaal geen kamer met keuken/kitchenette. Het
overgrote merendeel van de B&B’s (96%) biedt ontbijt aan, vooral in Ierland, het
Verenigd Koninkrijk en Frankrijk.
Kamerprijzen
De toenemende populariteit van bed & breakfasts is voor een deel te danken aan de
aantrekkelijke prijsstelling. In een B&B was een gast in 2014 gemiddeld € 77,81 voor
een kamer kwijt. Deze prijs is gebaseerd op een bezetting van twee personen inclusief
(eventueel) toeristenbelasting en ontbijt. De duurste B&B’s zijn te vinden in België
(gemiddeld € 92,-) en het Verenigd Koninkrijk (€ 88,-), de prijzen zijn het laagst in
Duitsland (€ 64,- en Italië € 66,-). Vergeleken met 2013 zijn in de meeste landen de
kamerprijzen van B&B's gestegen, behalve in Duitsland, Ierland en Nederland.
Gasten en overnachtingen
Een gemiddelde Europese B&B ontving in 2013 347 gasten die tezamen 539
overnachtingen realiseerden, hetgeen neerkomt op gemiddeld 1,6 nachten per gast.
Van alle eigenaren zegt 46% dat het aantal gasten in 2013 is gestegen ten opzichte
van 2012, 23% vindt dat het aantal gelijk is gebleven. Opvallend is dat een kwart van
de gasten vanwege werk of zaken in een Europese B&B overnacht. 'Oudere
(echt)paren zonder kinderen' zijn de belangrijkste doelgroep van Europese
B&B-eigenaren.
De drukste maanden voor een B&B zijn mei, juni, juli, augustus en september. Vooral
de zaterdagen zijn populair. B&B’s krijgen de meeste boekingen (72%) binnen via
internet. De overige boekingen worden telefonisch gedaan. Van de eigenaren geeft
50% aan dat zij een papieren agenda gebruiken om boekingen te registreren. Ruim
een kwart gebruikt het boekingssysteem van de eigen website of van een andere
website zoals Bedandbreakfast.eu.
Bedrijfseconomische kengetallen
Bedbezetting: gemiddeld is een bed in een Europese B&B ongeveer 72 nachten bezet.
Arbeidsuren: Gemiddeld bedraagt het aantal arbeidsuren van de B&B-eigenaar 4,5
uur per dag. Diens partner besteedt gemiddeld 2,6 uur per dag.
Omzet: de gemiddelde omzet van een B&B bedroeg in 2013 ongeveer € 16.700,-. De
hoogste gemiddelde omzetten worden gerealiseerd in Oostenrijk, het Verenigd
Koninkrijk en Frankrijk.
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Kosten: het gemiddelde kostenbedrag van een Europese B&B bedraagt € 11.751,-.
Circa 59% van de Europese B&B’s had in 2013 minder dan € 5.000,- aan kosten.
Uit het onderzoek blijkt dat de inkomsten uit een B&B doorgaans niet voldoende zijn
om daar een volledig jaarinkomen uit te behalen. Het gaat dus veelal om een (goede)
‘bijverdienste’. Zo heeft meer dan de helft van de Europese B&B’s (55%) in 2013 een
omzet gehad van minder dan € 10.000,-.
Marketing en communicatie
B&B-eigenaren in Europa besteden gemiddeld € 400 per jaar aan reclame en
promotie. De meesten zien internet als het belangrijkste promotiemiddel. Ook mondtot-mondreclame is een onmisbaar promotiemiddel. 60% van de Europese bed &
breakfast-eigenaren gebruikt geen social media om de B&B te promoten. Onder
degenen die dit wel doen, is Facebook veruit het populairste social media kanaal. Van
de Europese B&B’s heeft 84% een eigen website. De meeste boekingen komen
binnen via boekingswebsites zoals Bedandbreakfast.eu.
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