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Persbericht 
 
Marquette organiseert ‘roadshow’ voor verkoop certificaten op aandelen 
 
Twee maanden geleden is Erik Kuiper-van den Berg, exploitant van Hotel & Chateau Marquette in 
Heemskerk, begonnen met de verkoop van certificaten op aandelen. En met succes. Inmiddels zijn 
er bijna 1.800 certificaten verkocht en zitten er nog 1.500 ‘in de pijplijn’ op basis van gesprekken 
met zakelijke partners van hotel en kasteel. 
 
Het waarom 
Kuiper-van den Berg is begonnen met de verkoop van certificaten niet om de exploitatie overeind te 
houden maar om de reserves aan te vullen die bedoeld waren om het hotel te renoveren en het 
kasteel op onderdelen weer ‘up to date’ te maken. De gereserveerde reserves zijn in de eerste 
maanden van de corona crisis gebruikt om het bedrijf in de lucht te houden. Kuiper-van den Berg: 
“op dit moment zijn wij kleinschalig weer begonnen met de broodnodige renovatie van het hotel 
maar vanaf januari willen we weer groot doorpakken zodat we nog steeds conform planning in 
december 2021 een modern en aansprekend hotel hebben op een van de mooiste locaties in Noord-
Holland”. De 16 kamers die al klaar zijn worden goed geboekt en leveren gemiddeld 30% meer op 
dan voor de renovatie. 
 
Hoe gaat het nu? 
Kuiper-van den Berg: “sinds juli gaat het boven verwachting goed. Die maand hebben we 7% meer 
omzet gerealiseerd dan het jaar daarvoor en in augustus was dit 3,2%. Wetende dat augustus 2019 
onze beste maand was dan is dit een groot compliment voor mijn medewerkers die heel hard 
gewerkt hebben. September beloof ook een plus te worden. De hotel bezetting is al flink hoger dan 
vorig jaar en het kasteel en restaurant doen het ook buitengewoon goed”. 
 
Roadshow 
Op 18 september organiseert Erik een ‘roadshow’ op het kasteel. Tijdens de koffie sessie van 10:00 – 
11:30 uur vertelt hij aan eenieder die tot 75 certificaten zou willen kopen waarom dit een goed idee 
is en tijdens de borrel sessie van 15:30 – 17:00 uur verteld hij meer over (zakelijke) supportpakketten 
die starten vanaf 75 stuks en hoe deze gezamenlijke marketing samenwerking eruit ziet. Uiteraard 
staat deze sessie ook open voor particuliere beleggers die groter willen instappen. 
 
Hoe zat het ook alweer? 
Een certificaat kost € 100,00. Per certificaat ontvangt de certificaathouder een besteedbaar tegoed 
van € 30,00 en over vijf jaar koopt Erik het certificaat voor minimaal € 125,00 terug. Een rendement 
van minimaal 55%. De certificaten zijn in de tussentijd vrij verhandelbaar. Meer informatie op 
www.relaxed-hg.com. Aanmelden voor een sessie kan via erik@hotel-marquette.com. 
 
 
Noot voor de redactie: 
Foto’s van Erik Kuiper-van den Berg en/of van het kasteel zijn rechten vrij te downloaden via 
www/relaxed-hg.com/pers. Voor meer informatie kunt u bellen of mailen met Erik via erik@hotel-
marquette.com of 0251-257025 
 


