Business Plan
Phnom Tong Daeng Golden
Heart Hotel V8
Eco-vriendelijk Hotel, Restaurant en Duurzaam Toerisme

Voorwoord
Social Enterprise
Het Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel, gelegen in Phnom Penh, Cambodja , is geen
NGO of liefdadigheidsorganisatie. Wij beschouwen ons bedrijf als een ‘Social Enterprise’.
Een ‘Social Enterprise’ is een organisatie die commerciële activiteiten ontplooit om
verbeteringen in het menselijk en ecologisch welzijn te maximaliseren, in plaats van het
uitsluitend maximaliseren van de winst voor de eigenaar. Het Phnom Tong Daeng Golden
Heart Hotel is uniek omdat wij, naast een excelente bedrijfsvoering, duurzaamheid in reizen,
personeelsbeleid en ondersteuning in lokale projecten nastreven. Wij bieden onze klanten
een sfeervol, aangenaam en veilig verblijf met diverse faciliteiten en een warme
kennismaking met Cambodja. De klant wordt meegenomen in de ontwikkelingsinitiatieven
die het PTD Golden Heart Hotel ambieert. Het PTD Golden Heart Hotel is het middel om een
bijdrage te leveren aan het welzijn van Cambodjanen.
Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel is een particulier bedrijf dat alle
overheidsbelastingen betaalt: winstbelasting, omzetbelasting, alcoholbelasting, loonbelasting
en de onroerendgoedbelasting. Dit helpt de gemeenschap groeien en draagt bij aan de
nodige ontwikkeling voor alle Cambodjanen.

Duurzaam personeelsbeleid
Wij bieden onze medewerkers een goed betaalde baan, een basisopleiding Engels, een
opleiding ten aanzien van de aan het werk gerelateerde en vereiste competenties
(professioneel omgaan met klanten, organiseren, representatie, samenwerking en
organisatiesensitiviteit). Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel betaalt het personeel een
goed salaris en draagt zorg voor het medewerkersaandeel inzake de belastingen, de
benodigde ziektekostenverzekering en scholing voor hun kinderen.

Ondersteunen van duurzame lokale initiatieven
Het Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel heeft twee lokale initiatieven geadopteerd. Het
eerste bestaat uit de twee kindertehuizen van de 'Khmer Foundation for Justice, Peace and
Development'. Deze kindertehuizen bieden een veelbelovende en veilige leefomgeving voor
meer dan 100 kinderen in Phnom Penh en Battambang. Wij dragen bij aan een optimale
ontwikkeling en onderwijs voor de kinderen. Het tweede initiatief wat wij ondersteunen zijn de
activiteiten van de dorpsraad van de voormalige sloppenwijk in Phnom Penh, Anlong Kong.
De dorpsraad ontwikkelt projecten welke voorzien in de leefbaarheid en de ontwikkeling van
de 2000 inwoners van Anlong Kong.
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Phnom Tong Daeng is de Khmer vertaling van Koperberg, de achternaam van de
Nederlandse oprichter / eigenaar.
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AANLEIDING
Cambodja.nu
De oprichter, Peter Hans Koperberg, organiseert al acht jaar verschillende ontwikkelingsprojecten in
Cambodja. Zijn doel was om op verschillende gebieden in Cambodja ontwikkelingsprojecten te
ondersteunen voor vijf jaar. De ontwikkelingsprojecten werden uitgevoerd met de hulp van
Nederlandse jongeren die hiervoor een paar weken in de provincies van Cambodja verbleven. Zij
financierden de projecten door particuliere donaties.
In 2012 heeft hij een nieuwe vorm van ontwikkelingswerk bedacht. Vanwege zijn persoonlijke
ervaringen in Cambodja en door gesprekken te voeren met zijn Cambodjaanse vrienden, eigenaren
en medewerkers van hotels en restaurants, realiseerde hij zich dat horeca- & hotelbanen veel
kansen creëren voor de lokale bevolking. Cambodjanen leren de Engelse taal en ontwikkelen
vaardigheden in de toeristische branche. Hierdoor ondersteunen zij hun familie. Niet alleen door het
geld wat ze verdienen maar ook doordat ze hun kennis en vaardigheden delen met hun persoonlijke
netwerk. Daarnaast kwam Peterhans in contact met ontwikkelingsorganisaties die de lokale
bevolking eindverantwoordelijk maakt voor de organisatie van projecten.
Het idee ontstond om een hotel met restaurant in Phnom Penh te starten waar lokale medewerkers
en studenten kunnen werken aan hun vaardigheden en de Engels taal. Tevens biedt deze
onderneming ook financiële middelen die kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de lokale
initiatieven.
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ALGEMENE BESCHRIJVING ONDERNEMING
Visie
Het hotel, het restaurant en de eco-toeristische reizen moeten een sfeervol en aangenaam verblijf
voor de klanten in Cambodja creëren . Het PTD Golden Heart Hotel zal worden gebruikt als leer- en
werkplek voor haar medewerkers en ondersteund lokale initiatieven.

Missie
Het Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel (PTD Golden Heart Hotel) is een midden klasse hotel dat
de klanten een sfeervol en aangenaam verblijf met diverse faciliteiten biedt. De klant wordt
betrokken bij de ontwikkelingsdoelen die het PTD Golden Heart Hotel ambieert en krijgt de
mogelijkheid om Cambodja in vele facetten te ontdekken.
Het PTD Golden Heart Hotel zal haar medewerkers helpen in de ontwikkeling en welzijn van de
persoonlijke (leef)omgeving. Zij biedt een veilige werkomgeving en draagt zorg voor
opleidingsfaciliteiten.
Om een stabiele bron van financiering voor de ontwikkelingsinitiatieven te creëren is er in de
kamerhuur een toeslag opgenomen die door de Stichting Cambodja.nu zal worden besteed aan
initiatieven bij o.a. de gemeenschappen in de Cambodjaanse provincie en de ´Khmer Foundation for
Justice , Peace and Development´.

Uitgangspunten
Het hotel, samen met het restaurant, opereert in de toeristische sector. De dienstverlening is van
een goede kwaliteit en er is een hoge mate van hygiëne. De klant heeft ontspanningsmogelijkheden
in het hotel en er worden duurzaam verantwoorde reizen in Cambodja aangeboden. Verder is er een
wasservice beschikbaar voor klanten en zijn tuktuks aanwezig zijn om klanten in Phnom Penh e.o. te
vervoeren. Het algemene gevoel dat wordt waargenomen is het comfort, eerlijkheid en
ondersteuning bij veel van de wensen van de klanten. Hoewel de medewerkers voornamelijk zullen
bestaan uit mensen zonder enige ervaring en opleiding, kan men een professioneel niveau van
klantenservice verwachten. Medewerkers worden gecoacht door een mentor.

Relatie PTD Golden Heart Hotel en de Stichting Cambodja.nu
Zoals eerder vermeld is het PTD Golden Heart Hotel het middel om, naast een excellente
bedrijfsvoering, de ontwikkelingsdoelstellingen te behalen.
De Stichting Cambodja.nu stelt zich ten doel om mensen in Cambodja een menswaardig en
zelfstandig bestaan te geven, omdat dit hun recht is. De Stichting heeft geen winstoogmerk en is
afhankelijk van bijdragen van anderen.
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De stichting heeft haar missie en visie vertaald in vier doelstellingen;
1. Werkgelegenheid
Middels het opzetten van een hotel (PTD Golden Heart Hotel) krijgen mensen de
mogelijkheid om deel te nemen aan het arbeidsproces. Zij worden onderwezen in de
toeristische branche en de Engelse taal. De medewerkers ontvangen loon en medische zorg
en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. Tevens worden ze in staat gesteld hun kinderen
te plaatsen in (afhankelijk van leeftijd) op kleuter- of basisschool. Een speciale rol is
weggelegd voor studenten die bij het hotel een bijbaan kunnen krijgen om hun studie te
bekostigen.
2. (Sociale) Hygiëne
De projecten in de Cambodjaanse dorpen zullen met name gericht zijn op het verbeteren van
het welzijn middels investeringen in voorlichting en materiële activiteiten als
watermanagement, omgang met vuilnis en reinheid.
3. Sociaal Economische doelstelling
Het steunen van mensen die zichzelf en hun omgeving structureel en in sociaaleconomische
zin willen ontwikkelen. Hierdoor krijgen zij zelf de instrumenten in handen hun eigen leven
menswaardig vorm te geven.
4. Het ondersteunen van de veilige leefomgeving van de Children Homes van de Khmer
Foundation of Peace, Justice and Development. Naast de onder punt 1. genoemde
ondersteuning aan de studenten in de leeftijd van 16 – 28 jaar het verzorgen van
ondersteuning voor een veilig leefklimaat voor de kinderen.

MARKTONDERZOEK
Een percentage van 80,6 % van het toeristisch verkeer bezoekt Cambodja voor hun vakantie. De
overige 19,4% komt voor het bedrijfsleven , het bezoeken van familie en vrienden of andere
redenen. Het merendeel van de toeristen bezoeken Cambodja voor de eerste keer, maar de
hoeveelheid toeristen die terugkeren neemt toe. De internationale toeristen die Cambodja aandoen,
bestaan uit 19,7% zakenmensen, 13,9% studenten en 10,3% gepensioneerden. In Phnom Penh
verblijven uit deze groep 30 % medewerkers van NGO's of overheden , 23 % zakenmensen , 8 %
gepensioneerden en 12 % studenten.
Het aantal van de internationale toeristen die individueel of in een groep reizen in geheel Cambodja
zijn vrij gelijk verdeeld , 50 % elk. In Phnom Penh is 35 % van de toeristen op een groepsreis en 65 %
reist individueel ( Kong , et al. . , 2011 ).
De gemiddelde duur van het verblijf voor groepsreizen in Phnom Penh is 4,4 dagen en voor
individuele reizen 6,2 dagen . De groepsreizen zijn korter omdat deze reizen veelal zijn
gecombineerd. Naast Cambodja worden ook landen als Thailand en Vietnam aangedaan . De
gemiddelde toerist besteedt aan accommodatie tijdens het gehele verblijf ( 4,4 dagen ) US $ 140 , -.
Voor voeding wordt gemiddeld US $ 75, - verbruikt. Voor groepen geldt dat de uitgaven zijn
opgenomen in een totale toerpakket van US $ 918 , - . In dat toerpakket is het eten over het
algemeen ook opgenomen.
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Trends in de markt
De groei van het aantal internationale toeristen dat Cambodja bezoekt, gaat jaarlijks in een zeer hoog
tempo. Van 2006-2014 was er een toename van 14,9 %, goed voor een totaal van 4,2 miljoen
toeristen in 2013. De maanden oktober tot en met mei zijn de maanden waarin de meeste toeristen
Cambodja bezoeken. Het is het ‘ droge seizoen’ en er zijn dan de beste weersomstandigheden in
Cambodja in deze maanden.
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Aantal toeristen (x 1.000) per jaar

Bron: Statistics and Tourism Information Department, MOT, Cambodia
De groei van het aantal toeristen komt ook ten goede aan de groei van Cambodja in economisch
opzicht. Cambodja is in de Fitchindex gegroeid van een ‘Triple C-’ naar een ‘B+ status’. ( Kong , et al. .
, 2011 ).

In 2015 zal Cambodja toetreden tot de AEC (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY).

De positieve impact van de AEC voor Cambodja
• Free Flow Opportunity : Er is meer en gemakkelijker verkeer van goederen , diensten,
investeringen, kapitaal en mensen naar Cambodja uit andere lidstaten van de ASEAN .
• Toerisme : Aziaten reizen meer in de regio en er komen meer reizigers uit deze landen die
Cambodja bezoeken. Deze nieuwe zakenreizigers en vakantiegangers worden aangemoedigd om te
reizen naar Cambodja vanwege de een lagere kostprijs. Dit zal resulteren in een enorme groei van
het toerisme . Toeristische trekpleisters als Angkor Wat, Phnom Penh, Sihanoukville en de vele
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bezienswaardigheden op het platteland bieden vele mogelijkheden. Thailand en Singapore
(ervaringslanden met veel deskundigheid op het gebied van snelle groei van toerisme) zullen hun
medewerking verlenen aan Cambodja (maar ook aan (buur)landen als Laos en Myanmar.
• De totale bevolking van de aangesloten AEC landen bedraagt meer dan 500 miljoen mensen .
Bijkomende voordelen zijn de vermindering van kosten voor grensoverschrijdende transacties (zoals
visumkosten) en vrije bewegingen van mensen en goederen
• Het voordeel van de economische integratie is dat ook op logistiek gebied alles een stuk
makkelijker en eenvoudiger wordt. Het wordt mogelijk om tegen lagere kosten goederen en diensten
te leveren.
• Eten en Drinken : Cambodja, en met name de grote steden als Phnom Penh,Siem Reap,
Battambang en Sihanoukville, zijn bekend met de cross-over markt restaurants met Japans eten ,
Koreaans eten , Westerse gerechten en lokale gerechten. De doelmarkt wordt voorzien van ‘elk wat
wils’.
De overheid investeert om de concurrentiepositie van Cambodja te verbeteren. Om dit te bereiken
wordt onder andere het 'English Speaking Programm ' in het onderwijssysteem geïntroduceerd om
met name jongeren voor te bereiden op de toetreding tot de AEC . Dit is een stap in de goede
richting!
Cambodja heeft, om haar positie te versterken, behoefte om de concurrentievoordelen van de kleine
en middelgrote ondernemingen te versterken. Er wordt geïnvesteerd in het verhogen van de
kwaliteit van professionals, geschoolde werknemers , betere infrastructuur , goedkopere elektriciteit
etc . Hierdoor worden ook buitenlandse bedrijven gestimuleerd om in Cambodja te starten met de
‘business’. Er is meer vraag in human resource , toerisme, goederen , diensten, horeca etc.

Doelgroep
De doelgroep van het hotel bestaan uit klanten afkomstig uit ( Noord- )Europa, de VS, Canada en
Australië . De reden hiervoor is dat het PTD Golden Heart Hotel in beheer is van Nederlanders en dus
beter afgestemd op de behoeften en wensen van de klanten uit landen met een vergelijkbare cultuur
. De doelmarkt is met name gericht op klanten in de leeftijdsgroep van 30 jarigen t/m
gepensioneerden (60+). Zij reizen individueel of in een georganiseerde groep of met hun familie. Het
PTD Golden Heart Hotel zal voorzieningen krijgen om vrijwilligers, studenten, expats en medewerkers
van NGO’s te huisvesten. Hiertoe zullen ruimten ingericht worden om te kunnen werken.
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Verschillen in nieuwsgierigheid naar andere cultuur
Voor het psychografische segment van de doelgroep is het van belang dat het PTD Golden Heart
Hotel een Cambodjaanse sfeer zal uitstralen. Het geeft een weergave van het belang van de
Cambodjaanse cultuur en de natuur. De meeste mensen zijn enthousiast om meer te leren over de
verschillen in cultuur tussen Cambodja en westerse landen , terwijl anderen vooral meer van het land
willen zien.
De belangrijkste redenen dat de doelgroep gebruik zal willen maken van ons PTD Golden Heart Hotel
en de daarbij behorende services is vanwege o.a. de prijs / kwaliteit verhouding en de ondersteuning
van ontwikkelingsinitiatieven . Voorts worden er aanvullende diensten aangeboden ( wifi, laundry ,
etc ) en zal de inrichting en uitstraling bijdragen aan een positieve houding ten opzichte van het hotel
en restaurant .

Concurrentie
Het aantal hotels en pensions is sterk toegenomen met de groei van het toerisme in. In 2011 was er
een totaal van 476 hotels en 1.142 guesthouses in Cambodja. In Phnom Penh waren dit 161 hotels en
417 guesthouses in 2011 ( Kong , et al. . , 2011 ).
Op dit moment zijn er nog geen hotels met hetzelfde concept als het PTD Golden Heart Hotel. Er zijn
een paar restaurants waar voormalige straatjongeren leren over koken en service en/of een deel van
hun winst schenken aan een goed doel (Friends , Romdeng, Sugar ' n Spice Café, Hagar, Starfish).
Deze restaurants zijn geen naaste concurrenten, omdat zij geen hotel hebben.
Voor het PTD Golden Heart Hotel in het algemeen (afgezien van het ontwikkelingsconcept) zijn er
veel concurrenten die dezelfde klanten benaderen voor dezelfde of een iets lagere prijs. Een paar
hotels die worden aanbevolen door Lonely Planet en Tripadvisor zijn ; Billabong , Number 9 Hotel,
Hotel Nine , Golden Mekong Hotel , Star Wood Inn en het Golden Gate Hotel .
Het feit dat het PTD Golden Heart Hotel ecovriendelijk is en (kansarme) lokale medewerkers in dienst
heeft, is een kans in de differentiatiestrategie. Het PTD Golden Heart Hotel zal zich presenteren op
dezelfde internetwebsites en reisbureaus als de concurrentie. Derhalve zal de focus moeten liggen
op het duurzame- en ontwikkelingsconcept . Dat kan voor de potentiële klanten het verschil maken,
het PTD Golden Heart Hotel zal opvallen tussen de anderen. De samenhang tussen
ontwikkelingswerk en duurzaam ondernemen worden belangrijker in de mondiale samenleving. Het
PTD Golden Heart Hotel is een innovatief concept.
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Strategie concurrentiepositie van het PTD Golden Heart Hotel
De barrières die kunnen optreden voor het betreden van de markt zijn: het benodigde startkapitaal,
het gebrek aan bekendheid en een grote hoeveelheid concurrenten. De start -up van een klein
bedrijf kost niet zo veel, maar de kosten van het creëren van het hotel met restaurant zijn vrij hoog.
Vooral omdat er nog geen startkapitaal is, zal het gehele benodigde bedrag worden verzameld door
financiering en donaties. Het wordt een uitdaging om genoeg geld te verzamelen binnen een korte
periode (2015) . Daarom is er een strategie uitgewerkt waarbij diverse financiële bronnen worden
benaderd (o.a. crowdfunding, investeringen).
Omdat het hotel nieuw op de markt zal zijn zal het in eerste aanleg niet kunnen leunen op een
positieve (of negatieve) reputatie die klanten zouden kunnen aantrekken, denk aan Tripadvisor e.d..
De meeste klanten beslissen online over hun hotel door het lezen van reviews en aanbevelingen. Dit
betekent dat de promotiestrategie zeer belangrijk is om de eerste klanten binnen te halen.
Een andere hinderpaal in de markt zijn de vele concurrenten die zich richten op dezelfde doelgroep.
Deze concurrenten zullen het moeilijker maken om marktaandeel te verkrijgen, maar omdat het PTD
Golden Heart Hotel een gedifferentieerd begrip zal hebben zal zij zich exceptioneel onderscheiden
van de andere hotels.
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SWOT ANALYSE
Strengths
-

-

-

-

Weaknesses

Eerste aanbieder van een
milieuvriendelijk hotel en restaurant dat
leermogelijkheden voor de lokale
gemeenschap biedt en gebruikt winst
voor ontwikkelingsprojecten
Eco – vriendelijk
Gelegen in de hoofdstad
Wasserette
24u contactpersoon beschikbaar
Gratis WIFI Restaurant bij het hotel
Khmer en westerse gerechten in het
restaurant
Veiligheid tijdens de nacht
Engels sprekend personeel
Verschillende kamers beschikbaar ( een
eenpersoonsbed , een tweepersoons
bed , twee bedden ) voor verschillende
prijzen
Toeristische informatie en advies en de
mogelijkheid de tours te laten
organiseren
Kennis van het land en mogelijkheden

Opportunities
-

- Hogere prijzen als gevolg van milieuvriendelijke
processen en ondersteuning van
ontwikkelingsprojecten
- Onervaren personeel
- Hoge start-up kosten ( inventaris , bouw )
- Afhankelijk van donaties voor startkapitaal
- Geen winst voor de eerste 2 jaar
- Taalbarrière

Threats

Toenemend belang van duurzaamheid
Groeiende klantische sector in Phnom
Penh
De economische ontwikkeling van het
land

- Seizoensgebonden afhankelijkheid
- Gemakkelijke toegang tot de markt voor
concurrenten
- Corruptie van ambtenaren
- Grote hoeveelheid concurrenten in hotel /
restaurant sector
- Stabiel maar niet volledig democratische
regering

Strong ( intern)
Het PTD Golden Heart Hotel zal het eerste hotel zijn met een eco-vriendelijke en pedagogische
benadering van haar medewerkers, dat maakt haar onderscheidend van de concurrentie. Het
personeel dat zal worden ingehuurd is verplicht om tenminste een basisniveau van Engels te
spreken. Dit is belangrijk zodat zij klanten begrijpen en vice versa! Al het personeel zal lessen Engels
krijgen om hun Engels te verbeteren. Dat is niet vrijblijvend, maar verplicht.
Duurzaamheid krijgt steeds meer draagvlak over de hele wereld, waardoor eco-vriendelijk wordt
gezien als een kracht.
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Phnom Penh is een internationaal bekende stad met een internationaal vliegveld en wordt steeds
meer een populaire reisbestemming. In de stad en omgeving zijn vele toeristische attracties, zoals
het koninklijk paleis , het koninklijk museum , de ´killing fields´ en de S21-gevangenis. Phnom Penh is
een goede locatie voor een hotel als gevolg van deze 'must sees' en vanwege het feit dat de stad als
aankomst- en vertreklokatie geldt. De toeristen vertoeven de eerste dagen in Phnom Penh om
vervolgens de rest van het land te bezoeken. Een paar dagen voor vertrek keert men terug om nog
enkele dagen hier door te brengen.
De wasservice die zal worden verstrekt voor de klanten in het PTD Golden Heart Hotel is een extra
faciliteit die de klanten tegen betaling kunnen gebruiken. De klant kan een goede kwaliteit van
schoonmaak verwachten door betrouwbare medewerkers, zodat het risico van verlies van kleding
wordt geminimaliseerd. Verwacht mag worden dat de kleren de volgende dag klaar zullen zijn. De
garderobe van de gemiddelde reiziger is immers niet groot en men zal snel willen beschikken over de
schone kleiding.
Verder is er 24h per dag en elke dag van de week een aanspreekpunt aanwezig. Deze persoon kan
helpen bij het regelen van vervoer, geeft advies over bezienswaardigheden, tours, restaurants etc.,
lost eventuele problemen op, enz. De klanten van het PTD Golden Heart Hotel worden ondersteund
op elk gewenst moment van de dag. Bij de receptie is het niet alleen mogelijk om in- en uit te
checken , maar ook om meer toeristische informatie en adviezen te krijgen. Bijvoorbeeld (eco-)reizen
binnen Cambodja worden georganiseerd, bus-/bootkaartjes worden verkocht, ansichtkaarten
kunnen worden gekocht en stadsplattegronden zijn beschikbaar. Dit zal de klanten helpen om het
meeste uit hun reis te halen, zonder zich zorgen te hoeven maken over de praktische zaken. In de
avond zal er beveiliging zijn om ervoor te zorgen dat onbedoelde klanten of bedelaars het PTD
Golden Heart Hotel niet zullen betreden. Dit zal de klanten een veilig gevoel geven en daarbij een
goede nachtrust.
De gratis wifi kan worden gebruikt alleen door klanten van het hotel en het restaurant. De wifi zal
een goede en veilige verbinding hebben, zodat de klanten hun e - mails , sociale netwerken, Skype,
bankaccounts etc . kunnen controleren. Er zijn geen televisies in de kamers (eco-uitgangspunt) . Op
verschillende locaties van het hotel zijn TV’s geplaatst om informatie te krijgen.
Het restaurant, dat zal worden gevestigd in het hotel, biedt de klanten goede maaltijden en goede
service zonder te reizen. Ontbijt, lunch, diner en snacks zijn beschikbaar. Naast Khmer en Aziatische
maaltijden, staan er westerse maaltijden op het menu.
Als klanten alleen, samen of met het gezin, reizen zullen verschillende kamers beschikbaar zijn om te
voorzien in deze behoeften. Eénpersoonskamers (in basis een twin-room) zijn voor één persoon , de
twin-room met een tweepersoonsbed is voor koppels en kamers met twee afzonderlijke bedden in
een kamer zijn voor vrienden die samen reizen . De prijzen voor elke kamer zijn verschillend en de
klanten kunnen kiezen welke kamer ze verkiezen.
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Weaknesses ( intern)
Ten behoeve van de ontwikkelingsprojecten is er in de kamerprijs $ 2,00 opgenomen. Dit zal de gast
niet direct zien, echter zal hier de nodige aandacht aan worden besteed. Hoewel veel mensen
waarde hechten aan duurzaamheid en ontwikkelingswerk, is niet iedereen bereid om meer te
betalen. Er wordt uitgelegd hoe deze bedragen worden besteed. Ook zal duidelijk gemaakt worden
dat al deze inkomsten ten goede komen aan de ontwikkelingsinitiatieven en dat er niets zal worden
afgeroomd door de organisatie.
De medewerkers die worden ingehuurd hebben veelal geen (werk)ervaring, dat levert meer risico’s
op. Dat kan leiden tot fouten en het aannemen van mensen die niet in staat zijn om hun taak uit te
voeren. Daarom worden de werknemers getraind en opgeleid in o.a. hun taken, taal en
competenties.
Verder is er de taalbarrière tussen de Nederlandse eigenaar en de Cambodjaanse medewerkers
(spreektaal Khmer). Dit is erg belangrijk om rekening mee te houden. Bij de besprekingen met het
personeel, maar ook daarbuiten, zal het verklaren van bepaalde aspecten, in vereenvoudigd basis Engels moeten worden herhaald en gebruikt. In de Khmercultuur zou het kunnen voorkomen om in
te stemmen met iets, terwijl men niet begrijpt wat er is gezegd. Daarom is de taal belangrijk en dient
de uitleg heel duidelijk te zijn. Aangezien de medewerkers Engelse taallessen zullen krijgen, zal de
taalbarrière alleen maar kleiner worden.
Opportunities (extern)
Het milieubewustzijn, de mondiale ontwikkeling en duurzaamheid worden steeds meer en meer van
belang in de hele wereld. Vooral in westerse landen wordt herhaaldelijk gepleit om bij te dragen aan
de duurzaamheid van de aarde. Aangezien het hotel eco-vriendelijk is en ondersteuning biedt aan
ontwikkelingsinitiatieven zal dit bijdragen aan het creëren van een positief imago.
De toeristische sector in Cambodja in Phnom Penh groeit snel. Dit betekent meer activiteiten en
faciliteiten voor de klant en ook dat de lokale bevolking meer zal (willen) leren communiceren met de
klant. Dit zal Cambodja en Phnom Penh aantrekkelijker maken als een reislocatie en het creëert een
grotere pool van potentiële klanten voor het hotel.
De economie van het land ontwikkelt zich goed en biedt meer zakelijke kansen.
Threats (extern)
De seizoensgebonden afhankelijkheid van de toeristische sector is van groot belang om rekening mee
te houden. Het hoogseizoen, acht maanden van oktober tot en met mei, is de tijd met het meeste
zon. In deze maanden zijn de meeste klanten aanwezig. Tijdens de andere maanden en vooral tijdens
het regenseizoen, zullen minder klanten het land bezoeken. Het hele jaar zal het PTD Golden Heart
Hotel vrijwilligers/stagiaires/medewerkers NGO’s/expats huisvesten die komen om te werken.
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Het feit dat zowel de toeristische sector en de economie van het land groeit, betekent dat ook het
belang van concurrenten zal groeien. Het is niet zo moeilijk voor buitenlanders of de lokale bevolking
om een klein bedrijf of een hotel te starten. In Cambodja is de markt toegankelijk en creëert
mogelijkheden voor een ieder (dus ook concurrenten) om een bedrijf te starten. Het is van belang
om met een grote hoeveelheid startkapitaal in bezit, te starten. Concurrenten met een goed
startkapitaal kunnen een bedreiging zijn.
Een deel van de ( nieuwe ) concurrenten zullen de concepten van anderen zien (de waarde van
ontwikkeling en duurzaamheid) en zullen deze ook kopiëren. Wanneer dit gebeurt, zal het PTD
Golden Heart Hotel niet meer uniek en verschillend zijn van de concurrentie. Daarom is het belangrijk
dat het PTD Golden Heart Hotel een uitstekende reputatie verkrijgt die ervoor zorgt dat het
aantrekken van klanten structureel is.
Binnen het Cambodjaanse bedrijfsleven en de overheid zijn er verschillende vormen van corruptie.
Dit kan vooral bestaan uit bemiddelingskosten en de kosten om het proces te versnellen, zoals
papierwerk. Het is niet nodig om dit soort kosten te betale , want zonder betaling is het ook mogelijk
om de benodigde dingen gedaan te krijgen, maar het kan veel langer duren voordat alles is verwerkt
of voordat duidelijk is wat er gedaan moet worden. Het PTD Golden Heart Hotel neemt de duur van
de aanvragen en behandeling als bedrijfsrisico.
De Cambodjaanse regering is vrij stabiel, maar niet volledig democratisch. De overheid werkt hard
aan de ontwikkeling op ook dit gebied. Met de aansluiting bij de AEC worden ook de
overheidsstructuren verder ontwikkeld.

Concurrentie-analyse
Een overzicht van de sterke en zwakke punten van de geïdentificeerde concurrenten zijn te vinden in
de bijlagen. Deze analyse is gebaseerd op de faciliteiten die gepromoot worden op de websites van
de geselecteerde hotels . De eerste tabel geeft een overzicht van wat voor soort voorzieningen er
zijn, welke voorzieningen ze niet hebben en wat voor soort extra dienst(en) ze aanbieden . Behalve
van de ecologische- en ontwikkelingsvoorzieningen, zal het PTD Golden Heart Hotel alle andere
faciliteiten, zoals de 24h receptie , restaurant, zwembad, bar / lounge , wasservice, pick-up service,
reisbureau (w.o. eco-tours) en fietsverhuur bieden. Samen met de extra dienst van gebotteld water,
tuc-tuc beschikbaarheid en een eco-vriendelijke omgeving zal het hotel een sterke concurrent op de
markt worden. Wanneer het PTD Golden Heart Hotel, na verloop van tijd, loopt worden de
faciliteiten en diensten uitgebreid en zal het concurrentievoordeel sterker groeien en zal het
makkelijker zijn om een groter marktaandeel te verkrijgen. Het concurrentievoordeel kan alleen
worden gehandhaafd als het PTD Golden Heart Hotel zich zal kunnen blijven onderscheiden met het
eco-vriendelijke en ontwikkelingsconcept , evenals het leveren van een professionele en kwalitatieve
klantenservice.
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MARKETING PLAN
De oprichting van het PTD Golden Heart Hotel met restaurant heeft een grote hoeveelheid
startkapitaal nodig (€ 340.000,00, zie bijlage 4). Het te huren gebouw moet verbouwd worden, alle
inventaris moet worden gekocht, een grote promotiecampagne moet uitgezet worden. Het
startkapitaal wordt alleen gebruikt voor de start in het eerste jaar. In het tweede jaar, wanneer het
hotel in staat is om genoeg inkomen te genereren, zullen er geen andere donaties of subsidies meer
nodig zijn. Er wordt van uit gegaan dat het hotel na twee jaar winstgevend is.
Voor het startkapitaal van het PTD Golden Heart Hotel zijn er donaties, subsidies en/of leningen van
verschillende financiële bronnen nodig.

Onderstaand welke soorten bijdragen er zijn;
Sponsoring: een zakelijke overeenkomst, gericht op profijt voor beide partijen, waarbij de sponsor
het PTD Golden Heart Hotel financieel en/of materieel ondersteunt en waarbij deze de sponsor een
tegenprestatie biedt.
Donaties (giften): eenrichtingsverkeer, belastingvoordeel.
Filantropie: de vrijwillige private bijdragen (in de vorm van tijd, geld, goederen) aan het PTD Golden
Heart Hotel met de intentie primair het algemeen belang te bevorderen.
Subsidies: financiële bijdrage van de overheid vaak bedoeld voor het mogelijk maken of in stand
houden van bepaalde activiteiten en voorzieningen, onder bepaalde voorwaarden.
Fondsenwerving: werven van donaties, alle vormen van werving van aanvullende middelen.
Leningen of investeringen: een zakelijke overeenkomst waar het geleende en/of geïnvesteerde
bedrag met een laag percentage en gespreid over een langere periode wordt terugbetaald.
De werving van geld gebeurt op een kleinschalige effectieve, directe manier zoals contacten met
relaties, zowel privé als zakelijk en middels een crowdfundingcampagne. Het werven en het
onderhouden van de contacten gaat middels brieven, persoonlijk en telefonisch contact en het
inzetten van multimedia en social media. Verder gaat de Stichting bladen, dagbladen en tijdschriften
benaderen om voor haar doelstelling steun te verwerven.
De Stichting Cambodja.nu heeft van de belastingdienst de status van een ‘Algemeen Nut Beoogde
Instelling’ gekregen. Dat houdt in dat de donateur of het bedrijf de mogelijkheid krijgt de donatie als
gift af te trekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
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Promotie
Vindbaarheid op ‘zoekwebsites’
De belangrijkste manier om de naamsbekendheid te bevorderen van het PTD Golden Heart Hotel zal
zijn via het internet. Door de ontwikkeling van de eigen (internationale) website door een
professioneel bedrijf is het PTD Golden Heart Hotel door background-analyses en doordacht
zoekbereik snel vindbaar op het web. De inhoud zal aanspreken en de mogelijkheden die het PTD
Golden Heart Hotel biedt zal toekomstige gasten leiden naar een online reservering. Het PTD Golden
Heart Hotel zal zichtbaar zijn op veel verschillende websites , zoals goed bezochte en
gerenommeerde reissites als Tripadvisor en Lonelyplanet.
Aangezien het PTD Golden Heart Hotel zich richt op sfeer, duurzaamheid en ondersteuning van de
ontwikkelingsinitiatieven, kan promotie ook gedaan worden op websites die zich richten op deze
onderwerpen . Er zijn veel websites waar tips worden gegeven over eco-vriendelijke reizen (
bijvoorbeeld onegreenplanet.org en environmentallyfriendlyhotels.com , www.greenhotels.com ) .
Bovendien kunnen ook non-profit organisaties, die actief zijn in Cambodja, aanbevelingen geven en
een link op hun website plaatsen. Wij zullen zichtbaar zijn op onder andere de sites van de ´Khmer
Foundation for Justice , Peace and Development´, Actieve Hulp Cambodja en Commundo.
Kosten
Om te worden vermeld op een website voor online hotelreserveringen wordt in vele gevallen
inschrijfgeld gevraagd. Echter, in de meeste daarvan wordt er om een provisie gevraagd zodra een
kamer is geboekt. De betaling/fee kan oplopen tot ongeveer 30 - 40 % van de kamerprijs per nacht.
Om op de top van de lijst van deze websites te komen, is een extra betaling vereist.
Social Media
Het PTD Golden Heart Hotel is zichtbaar zijn op het web. Sociale media zoals Facebook , LinkedIn ,
Twitter, Google en anderen zullen worden gebruikt voor branding van het PTD Golden Heart Hotel.
TukTuk
Een ander middel voor promotie is reclame op de achterkant van de tuktuk. Kosten van $ 40,00 zijn
maandelijks. Een tiental tuktuks zal worden voorzien van reclame. Het betreft de tuktuks die zich
voornamelijk richten op het transport van het vliegveld naar de stad. De drivers ontvangen tevens
een fee van 10% van 1 overnachting als zij een gast aanleveren.
Folders/mappen
Verder zijn er de folders / mappen met informatie over hotels die in bijna elk restaurant in Phnom
Penh te vinden zijn. De inhoud van de folders zal in meerdere talen beschikbaar zijn en aansluiten op
hetgeen op de website staat vermeld.
Eigen website
Zoals eerder aangegeven is de website van het hotel professioneel ontworpen en straalt een mooie ,
ontspannen en vriendelijke sfeer uit. De sfeer van het PTD Golden Heart Hotel zal positieve energie
uitstralen en de uitgangspunten zeer goed vertegenwoordigen . Op de website wordt ook informatie
over de kamers (met foto's), de faciliteiten, de toekomst van eco-vriendelijke investeringen, het
educatieve programma voor het personeel en de gesteunde initiatieven, gegeven. Dit zal de klanten
verleiden om te boeken bij het PTD Golden Heart Hotel. Ze weten precies wat ze kunnen verwachten
en ze zien alle positieve aspecten.
Nieuwe klanten hechten aan de algemene aanbevelingen van klanten die het PTD Golden Heart
Hotel al hebben bezocht. Daarom zal het PTD Golden Heart Hotel een gastenboek maken op de eigen
website van het PTD Golden Heart Hotel en de klanten vragen of ze bereid zijn om hun aanbeveling
toe te voegen in het online gastenboek .
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OPERATIONEEL PLAN
Organisatiestructuur
Owner Director
Peterhans Koperberg
Deputy Director

Allround Manager

Reception,
Mobility
and Tours

Cleaning& Laundry
Services

Deputy Manager

Technical
Services

Restaurant
Kitchen
and Bar

Security

De eigenaar van het PTD Golden Heart Hotel is van Nederlandse nationaliteit en zal niet altijd
aanwezig zijn in Cambodja. Daarom is het belangrijk om een gekwalificeerde plaatsvervanger en een
allround manager aan te stellen die de zorg kan dragen voor alle werkzaamheden die verricht
moeten worden. De plaatsvervanger is van Nederlandse afkomst, de (deputy) allround manager zal
de Cambodjaanse nationaliteit hebben met een goede kennis van de Engelse taal om de taalbarrière
te minimaliseren. Beiden hebben ook ervaring in het werken met klanten uit de westerse landen
waardoor ook de culturele barrière beslecht is. Verder zijn ze in staat zijn om gemakkelijk te
communiceren met alle andere medewerkers die ook allemaal van Cambodjaanse nationaliteit zijn.
Omdat de eigenaar niet altijd (fysiek) aanwezig zal zijn, zullen er beslissingen worden genomen
vanuit een bottom-up benadering. De plaatsvervanger en allround manager zullen voorstellen ter
besluitvorming altijd voorleggen aan de eigenaar van het bedrijf.

Rechtsvorm
Het hotel zal een eenmanszaak worden. De eigenaar is aandeelhouder/directeur en is
verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering. Het bedrijf zal worden beschouwd als een Cambodjaanse
onderneming, echter zullen de aandelen in eigendom zullen zijn van de Nederlandse eigenaar. Dit
betekent dat het bedrijf (momenteel) geen eigen land kan bezitten en alleen kan huren. Deze
constructies worden door alle buitenlandse ondernemingen toegepast.

Plan van Aanpak
De allereerste stap van de oprichting van het bedrijf is het aanbieden van een beschikbare
bedrijfsnaam. De naam zal worden gecontroleerd en moet worden goedgekeurd bij het ministerie
van Handel (duur ongeveer 5 dagen).
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De tweede stap is het invullen van de aanvraagformulieren. Deze zullen in de Khmertaal ingevuld
worden. Daarom zal een betrouwbaar vertaler nodig zijn om te helpen, aangezien de eigenaar niet
genoeg kennis van deze taal heeft. In totaal zullen vijf formulieren moeten worden ingevuld die
bestaan uit: bedrijf registratieaanvraag, applicatie voor publicatie in het bulletin, verklaring van goed
gedrag, de ontvangst huurovereenkomst(en) en de financiële verklaring. De voltooiing van de
documenten door het ministerie van Handel en de levering van een certificaat zal twee weken duren.
Naast deze documenten moet informatie worden verstrekt als foto's , kopieën van paspoort en
visum, oprichtingsakte en statuten van de vennootschap, een aangetekende brief van het adres van
het bedrijf in Cambodja en een verklaring van de Cambodjaanse bank (minimum van US $ 1.000,00
op de bankrekening ). Wanneer alle formulieren zijn goedgekeurd zal een tijdelijke registratie
worden verstrekt. Het hele dossier wordt vervolgens gecontroleerd door bestuurders van een andere
overheidsafdeling om hun goedkeuring te verlenen. Vervolgens zal de definitieve inschrijving worden
gegeven.
Tegelijkertijd zal er gezocht worden naar een geschikt pand.
Zie bijlage 3 voor een overzicht van het totale registratieproces

FINANCIAL PLAN
Pro Forma
Het pro forma overzicht kan worden gevonden in het Excel overzicht in bijlage 4
Start - up kosten = aanschaf van apparatuur en inrichting, de lonen van de werknemers ,
verzekeringen , kosten vergunning .

Salaris overzicht
Job Title
Owner/CEO
Deputy Director
All-round Manager
General Employees:
Reception (x2 * $ 200 pm)
Cleaning Service (x4 * 150 pm)
Restaurant (x3 *150 pm)
Kitchen (x4 * 150 pm)
Technical Service
Laundry Service
Security (x2*150)
Total General Employees
Total Wages a Year

Monthly wage in US$
5.000
3.000
350
400
600
450
600
200
150
300
2700
11.050
132.600
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Kapitalisatie
In de hieronder genoemde tabel kan worden gevonden uit welke bronnen het startkapitaal voor het
PTD Golden Heart Hotel bestaat .

Capital

Euro

Owner’s Investment
Private Donations (max)
Bank Loans:
Investments/loans (min)
Total Bank Loans
Subsidies:
Government
NGO’s
Total Subsidies

40.000.209.000.-

Total Loans

434.000.-

185.000.330.000.0.00.0.-

Inkomsten prognose
De verkoopprognose geeft het doel weer dat is ingesteld voor het PTD Golden Heart Hotel. Het
bedrijf zal proactief werken om dit te bereiken . Wordt definitief wanneer alle prijzen bekend zijn.

Type of Income
Single room
Double bed
Two beds
Restaurant
Eco-Tours
Other
Total Expected
Turnover

Price

Capacity

32.35.35.-

12
24
14

MAX
100%

PROG
70%

ACTUAL
80%*

140.160,00
396.600,00
178.850,00
PM
PM
PM
715.610,00

98.112,00
214.620,00
125.195,00
PM
PM
PM
437.927,00

112.128.00
245.280,00
143.080,00
PM
PM
PM
600.488,00

*Expected occupancy rate after 2 years of active business

Break-Even Analyse/exploitatiebegroting
Samenstelling van de kosten en omzet . De kosten zijn variabel en vast . Variabele kosten zijn directe
en indirecte .
De break - even analyse is te vinden in de Excel sheet in bijlagen 5 en 6 .
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APPENDICES
Bijlage 1. SWOT Analyse Overzicht
Strengths
-

-

-

-

Weaknesses

Eerste aanbieder van een
milieuvriendelijk hotel en restaurant dat
leermogelijkheden voor de lokale
gemeenschap biedt en gebruikt winst
voor ontwikkelingsprojecten
Eco – vriendelijk
Gelegen in de hoofdstad
Wasserette
24u contactpersoon beschikbaar
Gratis WIFI Restaurant bij het hotel
Khmer en westerse gerechten in het
restaurant
Veiligheid tijdens de nacht
Engels sprekend personeel
Verschillende kamers beschikbaar ( een
eenpersoonsbed , een tweepersoons
bed , twee bedden ) voor verschillende
prijzen
Toeristische informatie en advies en de
mogelijkheid de tours te laten
organiseren
Kennis van het land en mogelijkheden

Opportunities
-

- Hogere prijzen als gevolg van milieuvriendelijke
processen en ondersteuning van
ontwikkelingsprojecten
- Onervaren personeel
- Hoge start-up kosten ( inventaris , bouw )
- Afhankelijk van donaties voor startkapitaal
- Geen winst voor de eerste 2 jaar
- Taalbarrière

Threats

Toenemend belang van duurzaamheid
Groeiende klantische sector in Phnom
Penh
De economische ontwikkeling van het
land

- Seizoensgebonden afhankelijkheid
- Gemakkelijke toegang tot de markt voor
concurrenten
- Corruptie van ambtenaren
- Grote hoeveelheid concurrenten in hotel /
restaurant sector
- Stabiel maar niet volledig democratische
regering
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Bijlage 2.
Competition overview
Hotel

Billabong

Rooms

Price

Strengths

Weaknesses

Standard room
Superior room
Deluxe double
Deluxe Triple

$32
$50
$55
$75

Free breakfast
Swimming pool
Bar/lounge
Laundry
Café
Restaurant
24h front office

No pick-up service
No car/bicycle/motor
rental

$17
$25
$25
$35
$40

Free breakfast
Restaurant/Bar/Lounge
Jacuzzi
24h front office
Pool table

No laundry service
No Pick-up service
No car/bicycle/motor
rental

Swimming Pool
Bar/Lounge
Business centre
Café
Tour desk
Restaurant
Toiletries
Bottled water (2x)
24h reception
Bicycle rental
Bottled water (2x)

High prices
No 24h reception
No laundry service
No free breakfast
No pick-up service
No car/bicycle/motor
rental

(Total of 30
rooms)

Number 9
Hotel

Single room
Double Room
Twin Room
Triple Room
Family Room
(Total of 40
rooms)

Hotel Nine

Standard double $55
room
Standard Twin
$60
Room
2 Rooms Suite
$75
(Total of 15
rooms)

Golden
Mekong Hotel

Star Wood Inn

Twin bed
Double/Single
Bed

$30
$20

Single room
Double Room
Twin Room

$16
$18
$18

(Total of 28

Café and restaurant
Free pick-up service
Business centre
Car and motor rental
Free bicycle
Traditional Khmer

No swimming pool
No free breakfast
No restaurant/
bar/lounge
No laundry service
No pick-up service
No swimming pool
No free breakfast
No 24h reception
No laundry service
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rooms)

Golden Gate
Hotel

Single
Double/Twin
Triple Suite

$20
$28
$60

massage
24h front desk
Restaurant
Car rental service
Breakfast and laundry
included

No swimming pool
No bar/lounge
No pick-up service

24
Business Plan

Bijlage 3.
Registration Process
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Bijlage 4.
Start-up Expenses 1st year
Building
Rent and deposit
Remodeling
Construction

28000
10000
20000

* Furniture
Double bed + mattress
Single bed + mattress
Living set
Tables & chairs - Restaurant

Total Building

58000

Desk - Reception

25000
6000
70000

** Equipment
Cleaning equipment
Washing machine
Maintanance tools

Capital Equipment List
Furniture*
Equipment**
Fixtures***
Total Capital Equipment
Administration Expenses
Registration fee
Legal and accounting fees
Mediation costs
ICT equipment
Accountant
Other
Total Admin Expenses
Salary Management
CEO
Deputy Director
Total Admin Expenses

101000

3000
2500
2500
6000
2000
2000

*** Fixtures
Bedrooms
Bathrooms
Reception area
Kitchen
Restaurant
Lounge room
Swimming Pool

18000

80000
40000
120000

Opening Inventory
Room accessories
Televisions
Airconditions
Refrigerators
Office supplies
Kitchen supplies

5000
5000
10000
4000
10000
20000

Total Inventory

54000

Advertising and Promotional Expenses
Advertising
Printing
Travel/entertainment
Website
E-commerce

5000
1000
1000
49000
2000

Crowdfunding action 1
crowdfunding action 2
crowdfunding action 3

54000
101000
54000
209000
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Total Advertising/Promotional Expenses

58000

Other Expenses
Other

25000

Total Other Expenses

25000

investment costs

434000

Own investment

40000

Total needed

394000

Loan minus crowdfunding action 1
Loan minus crowdfunding action 2
Loan minus crowdfunding action 3

340000
239000
185000
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Bijlage 5. Exploitatiebegroting eerste jaar
KOSTEN eerste jaar
Huur
Afschrijvingskosten Capital Equipment
Afschrijvingskosten Inventory
Afschrijvingskosten Vervoer
Afschrijvingskosten PR voorzieningen
Afschrijving leningen
Personeelskosten
Personeelskosten Manager ( 1 fte)
Management FEE (2 fte)
Overige personeelskosten
Onderhoudskosten gebouw
Onderhoudskosten inventaris
Huishoudelijke kosten
Electra/Gas/Water
Heffingen nutsvoorzieningen
Telefoon/Internet/Pin automaat/Kabel
Kleine aanschaffingen
Overige huisvestingskosten

Kosten aanschaf automatisering
PR/Website kosten
Verzekeringen
Vergunningen
Reis en verblijfkosten
Kantoorbenodigdheden
Booking FEE
Accoutantskosten
Bankkosten
Donatie NGO Cambodja.today
Kostprijs ontbijt
Onvoorzien
Subtotaal
Belasting 10% over vaste kosten
Totale kosten

Kosten
Opmerking
per jaar
€
84.000,00
€
10.100,00
€
5.400,00
€
700,00
€
11.600,00
€
40.000,00
€
32.400,00
€
4.200,00
€
80.000,00
€
9.660,00
€
10.000,00
€
2.500,00
€
5.000,00
€
3.000,00
€
500,00
€
1.800,00
€
1.000,00
€
1.000,00
€
1.000,00
€
5.000,00
€
2.500,00
€
500,00
€
10.000,00
€
2.000,00
€
13.250,87
€
1.000,00
€
1.000,00
€
€
€
€
€
€

24.820,00
27.375,00
10.000,00
401.305,87
40.130,59
441.436,46

OPBRENGSTEN
Kamerverhuur

€

441.695,63

Totale opbrengsten

€

441.695,63

Exploitatieresultaat eerste jaar

€

259,17

12 * maandhuur van € 7.000,00
Afschrijving over 10 jaar
Afschrijving over 10 jaar
Afschrijving over 5 jaar
Afschrijving over 5 jaar
Afschrijving over 10 jaar bij lening € 340.000

3 % omzet

$ 2 per verhuurde kamer per nacht op basis
van bezettingsgraad 69%

Bezettingsgraad
69,15%
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Bijlage 6. Meerjarenbegroting
Jaar 1

Jaar 2

Indexering

0%

Jaar 3

Jaar 4

1%

Jaar 5

1%

Jaar 6

1%

Jaar 7

1%

Jaar 8

1%

Jaar 9

1%

Jaar 10

1%

1%

1%

Huur

€

84.000,00

€

84.000,00

€

84.000,00

€

84.000,00

€

84.000,00

€

84.000,00

€

84.000,00

€

84.000,00

€

84.000,00

€

84.000,00

Afschrijvingskosten Capital Equipment

€

10.100,00

€

10.100,00

€

10.100,00

€

10.100,00

€

10.100,00

€

10.100,00

€

10.100,00

€

10.100,00

€

10.100,00

€

10.100,00

Afschrijvingskosten Inventory

€

5.400,00

€

5.400,00

€

5.400,00

€

5.400,00

€

5.400,00

€

5.400,00

€

5.400,00

€

5.400,00

€

5.400,00

€

5.400,00

Afschrijvingskosten Vervoer

€

700,00

€

700,00

€

700,00

€

700,00

€

700,00

€

700,00

€

700,00

€

700,00

€

700,00

€

700,00

Afschrijvingskosten PR voorzieningen

€

11.600,00

€

11.600,00

€

11.600,00

€

11.600,00

€

11.600,00

€

11.600,00

€

11.600,00

€

11.600,00

€

11.600,00

€

11.600,00

Terugbetaling leningen (€340.000)

€

45.111,20

€

45.111,20

€

45.111,20

€

45.111,20

€

45.111,20

€

45.111,20

€

45.111,20

€

45.111,20

€

45.111,20

€

45.111,20

Personeelskosten

€

32.400,00

€

32.400,00

€

32.400,00

€

32.400,00

€

32.400,00

€

32.400,00

€

32.400,00

€

32.400,00

€

32.400,00

€

32.400,00

Personeelskosten Manager ( 1 fte)

€

4.550,00

€

4.550,00

€

4.550,00

€

4.550,00

€

4.550,00

€

4.550,00

€

4.550,00

€

4.550,00

€

4.550,00

€

4.550,00

Management FEE (2 fte)

€

€

50.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

€ 100.000,00

Overige personeelskosten

€

9.660,00

€

9.660,00

€

9.660,00

€

9.660,00

€

9.660,00

€

9.660,00

€

9.660,00

€

9.660,00

€

9.660,00

€

9.660,00

Onderhoudskosten gebouw

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

Onderhoudskosten inventaris

€

2.500,00

€

2.500,00

€

2.500,00

€

2.500,00

€

2.500,00

€

2.500,00

€

2.500,00

€

2.500,00

€

2.500,00

€

2.500,00

Huishoudelijke kosten

€

5.000,00

€

5.000,00

€

5.000,00

€

5.000,00

€

5.000,00

€

5.000,00

€

5.000,00

€

5.000,00

€

5.000,00

€

5.000,00

Electra/Gas/Water

€

3.000,00

€

3.000,00

€

3.000,00

€

3.000,00

€

3.000,00

€

3.000,00

€

3.000,00

€

3.000,00

€

3.000,00

€

3.000,00

Heffingen nutsvoorzieningen

€

500,00

€

500,00

€

500,00

€

500,00

€

500,00

€

500,00

€

500,00

€

500,00

€

500,00

€

500,00

Telefoon/Internet/Pin automaat/Kabel

€

1.800,00

€

1.800,00

€

1.800,00

€

1.800,00

€

1.800,00

€

1.800,00

€

1.800,00

€

1.800,00

€

1.800,00

€

1.800,00

Kleine aanschaffingen

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

Overige huisvestingskosten

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

Kosten aanschaf automatisering

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

PR/Website kosten

€

5.000,00

€

5.000,00

€

5.000,00

€

5.000,00

€

5.000,00

€

5.000,00

€

5.000,00

€

5.000,00

€

5.000,00

€

5.000,00

Verzekeringen

€

2.500,00

€

2.500,00

€

2.500,00

€

2.500,00

€

2.500,00

€

2.500,00

€

2.500,00

€

2.500,00

€

2.500,00

€

2.500,00

Vergunningen

€

500,00

€

500,00

€

500,00

€

500,00

€

500,00

€

500,00

€

500,00

€

500,00

€

500,00

€

500,00

Reis en verblijfkosten

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

Kantoorbenodigdheden

€

2.000,00

€

2.000,00

€

2.000,00

€

2.000,00

€

2.000,00

€

2.000,00

€

2.000,00

€

2.000,00

€

2.000,00

€

2.000,00

Booking FEE

€

13.250,87

€

13.250,87

€

13.250,87

€

13.250,87

€

13.250,87

€

13.250,87

€

13.250,87

€

13.250,87

€

13.250,87

€

13.250,87

Accoutantskosten

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

Bankkosten

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

€

1.000,00

Donatie NGO Cambodja.today

€

24.637,50

€

26.462,50

€

26.827,50

€

26.827,50

€

26.827,50

€

26.827,50

€

26.827,50

€

26.827,50

€

26.827,50

€

26.827,50

Kostprijs ontbijt

€

27.375,00

€

27.375,00

€

27.375,00

€

27.375,00

€

27.375,00

€

27.375,00

€

27.375,00

€

27.375,00

€

27.375,00

€

27.375,00

-

Onvoorzien

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

€

10.000,00

Belasting 10% over vaste kosten

€

40.130,59

€

40.130,59

€

40.130,59

€

40.130,59

€

40.130,59

€

40.130,59

€

40.130,59

€

40.130,59

€

40.130,59

€

40.130,59

Subtotaal

€ 366.715,16

Kosten jaarlijkse indexering

€

Totale kosten

€ 366.715,16

-

€ 418.540,16

€ 468.905,16

€ 468.905,16

€ 468.905,16

€ 468.905,16

€ 468.905,16

€ 468.905,16

€ 468.905,16

€ 468.905,16

€

€

€

€

€

€

€

€

€

4.185,40

€ 422.725,56

4.730,91

€ 473.636,06

4.736,36

€ 473.641,52

4.736,42

€ 473.641,57

4.736,42

€ 473.641,57

4.736,42

€ 473.641,57

4.736,42

€ 473.641,57

4.736,42

€ 473.641,57

4.736,42

€ 473.641,57

OPBRENGSTEN
Kamerprijs

€

Bezettingsgraad

35,00
67,50%

72,50%

73,50%

73,50%

73,50%

73,50%

73,50%

73,50%

73,50%

73,50%

Kamerverhuur

€ 431.156,25

€ 463.093,75

€ 469.481,25

€ 469.481,25

€ 469.481,25

€ 469.481,25

€ 469.481,25

€ 469.481,25

€ 469.481,25

€ 469.481,25

Totale opbrengsten

€ 431.156,25

€ 463.093,75

€ 469.481,25

€ 469.481,25

€ 469.481,25

€ 469.481,25

€ 469.481,25

€ 469.481,25

€ 469.481,25

€ 469.481,25

Exploitatieresultaat eerste jaar

€

€

€

576,09

€

576,09

€

576,09

€

576,09

€

576,09

€

576,09

€

576,09

€

576,09

Gemiddelde kostprijs per kamer per nacht

€

€

34,96

€

34,96

€

34,96

€

34,96

€

34,96

€

34,96

€

34,96

€

34,96

64.441,09

29,77

44.553,59

€

31,63
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Bijlage 7. Ontstaan Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel en Cambodja.nu

Stichting Cambodja.nu
Phnom Tong Daeng Golden Heart Hotel
Cambodja

Mei 2014

Van gevangenisdirecteur tot hoteleigenaar……

Ik wil mijzelf beschrijven als creatief, innovatief en beslissend. Ik ben een ontwikkelaar,
stimulator en netwerker. Ik heb overtuigingskracht en neem, indien nodig, het voortouw. Ik
toon/neem initiatief en kan goed mensen met mij mee krijgen. Ik weet mensen te overtuigen
en te enthousiasmeren. Ik ben laagdrempelig en sensitief. Ik word gedreven door resultaten,
maar ben bereid om consensus te vinden. Gedurende mijn loopbaan bij DJI heb ik mijn gevoel
voor politieke en bestuurlijke verhoudingen ontwikkeld. Ik zoek en vind energie en voldoening
in een dynamische omgeving met variabele taken. Ik krijg energie als ik de mogelijkheid krijg
om ideeën te ontwikkelen en te implementeren. Ik sta in mijn kracht bij veranderingen en een
persoonlijke bijdrage aan de ontwikkeling van een organisatie. Ik werk graag in teams met
mensen die onafhankelijk zijn, verantwoordelijkheid dragen, enthousiast en betrokken zijn.
Ik weet op effectieve wijze de balans en afwisseling te vinden tussen 'steunen' en 'sturen'.
Mijn kracht in teamwork is dat ik mensen mee krijg voor het gemeenschappelijke doel.
1
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Vertrouwen in verbinding
Het lijkt een radicale keuze en misschien is het dat ook: het oude werkende leven vaarwel zeggen en een
hotel beginnen in Cambodja. En tegelijkertijd zie ik het vooral als een belangrijk keerpunt in mijn leven: de
keuze om dicht bij mezelf en verbonden met anderen te leven. Over mijn motivatie, drijfveren en bezieling
wil ik hieronder vertellen.
In de afgelopen 25 jaar heb ik in de gevangeniswereld gewerkt, de laatste jaren als directeur. Ik merk dat
die wereld steeds verder van me af komt te staan. De grote nadruk op controle en beheersing, het
consequent benaderen van de mens vanuit wantrouwen, de strakke en afgegrensde rollen en functies, ik
geloof er steeds minder in. Tegelijkertijd ben ik door mijn huidige werk als gevangenisdirecteur steeds meer
bewust geworden van waar ik voor wil staan, waar ik in geloof en aan welke wereld ik een bijdrage wil
leveren. In de plannen die ik nu ontwikkel voor een hotel in Phnom Penh komen ziel en zakelijkheid veel
meer met elkaar in verbinding te staan. Als hoteleigenaar kan ik meebouwen aan een wereld waar ikzelf in
geloof. Daarin is wat ik professioneel doe en wie ik persoonlijk ben, sterk met elkaar verbonden. Er is geen
grote kloof meer tussen mij als persoon en de directeur die ik zou moeten zijn. Ik sta voor hetzelfde. Het
professionele is in mijn nieuwe plannen persoonlijk en omgekeerd. Ik ben ervan overtuigd dat dit ook tot
zakelijk succes leidt. Door plannen te ontwikkelen die ook jezelf aangaan, plannen die het verlengstuk zijn
van je eigen overtuiging, waarvan je gelooft dat ze de wereld een beetje beter maken, ontwikkel je ook
zakelijke sterkte. Zo wil ik hoteleigenaar zijn: vanuit mijn eigen motivatie en drijfveren gastvrije ruimte
bieden aan anderen om ook hun eigen dromen waar te maken.

Verbinding en vertrouwen
Er zijn twee kernwoorden die voor mij belangrijk zijn: verbinding en vertrouwen. ‘Verbinding’ omdat je niet
alleen leeft, omdat het samen zoveel rijker is dan alleen. En ‘vertrouwen’ als kernwaarde voor het
ontwikkelen van nieuwe plannen en het zaken doen. Beide begrippen zijn bepalend voor de wijze waarop
ik het leven wil vormgeven, zowel persoonlijk als professioneel. In de afgelopen tijd ben ik persoonlijk een
nieuwe weg ingeslagen. Een weg die me dichter bij mezelf bracht, met meer aandacht voor mijn eigen
lichaam en mijn gezondheid; meer aandacht ook voor mijn gevoelens en emoties, mijn kwetsbaarheid en
mijn verbondenheid met anderen. De zakelijke plannen die nu voor Cambodja ontwikkeld worden, is een
rechtstreekse doorwerking van hoe ik mij als mens nu ontwikkel. Een voorbeeld daarvan is maatschappelijk
verantwoord ondernemen dat een integraal en belangrijk onderdeel van de hotelplannen uitmaakt. Een
belangrijk doel van het hotel is om duurzaam toerisme te stimuleren, waarbij we de verbinding willen
leggen met de plaatselijke bevolking en een bijdrage leveren aan de scholing en ondersteuning van de
lokale gemeenschap. De Stichting Cambodja.nu realiseert middels haar activiteiten de financiering van de
ontwikkelingsprojecten.
Verbinding door samen te werken, maar ook door vertrouwen te geven. In de afgelopen tijd bleek al hoe
krachtig dat was. Hoe mensen op ons pad kwamen, plannen samenvielen, mensen mee gingen denken en
het plan daardoor groeide. Met het hoofd verander je geen mensen. Door vanuit vertrouwen de wereld te
benaderen, bouw je er zelf aan mee en deel je uit. Het is mijn grote wens om deze kernwaarden steeds
opnieuw leidend te maken.
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Verbonden met het gezin
Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar door een hotel ver weg in Cambodja te beginnen, hoop ik vooral
ook te groeien in verbondenheid met mijn eigen gezin. Ik wil geen eenling zijn en dat dit mijn particuliere
project wordt. De plannen rond het hotel is iets wat van ons samen is als gezin. Ik ben vader en
echtgenoot. Door dit nieuwe project denk en hoop ik daar nog meer in te groeien. Vooral omdat dit plannen
zijn waar ik me persoonlijk zo mee verbonden voel en die zo dicht bij mij als persoon liggen, biedt dat ook
ruimte aan de verbondenheid met mijn vrouw en dochters. Ik hoef dan niet meer elke dag de deur uit om
een rol te vervullen; ik ben bezig met waar mijn hart ligt en daar is mijn gezin een integraal onderdeel van.
Ze vormen voor mij dan veel meer onderdeel van het leven, dan nu in mijn professionele leven. Ik besef dat
het een weg zal zijn om ook op afstand steeds verbonden te blijven. Ik kan soms wegvliegen in mijn
enthousiasme en in mijn eigen bubbel zitten. Maar ik wil het anders. Dit nieuwe project wordt voor mij
alleen geslaagd als het een familieproject wordt. Het moet van ons samen worden. Ik wil dat we als gezin
en als eenheid achter dit plan staan.

Keuze voor Cambodja
Leven uit vertrouwen, dat is misschien nog wel het meeste wat ik van Cambodjanen kan leren. Het land
heeft een belangrijke plaats veroverd in mijn hart. Het raakt me, maakt me een beter mens. Van de
Cambodjanen kun je leren hoe om te gaan met onzekerheid; met vrijheid en verantwoordelijkheid. Het is
een land met een roerige geschiedenis, maar zo weerbaar. Het moment dat me misschien nog wel het
meeste bij blijft is de betrokkenheid van mijn Cambodjaanse vrienden toen ik mijn plannen bij hen
ontvouwde. Het vertrouwen dat je krijgt, de verbondenheid die ik voelde: dat is voor mij de essentie van het
leven. Cambodja helpt me om de verbinding met mezelf, met wat ik belangrijk vind en van wie ik hou in het
midden van het leven te plaatsen. Om te leven en zaken te doen vanuit verbinding en vertrouwen. Daarom
wil ik hoteleigenaar worden en zo een nieuwe weg gaan in het leven.
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Bijlage 8. Interview Personeelsblad Ministerie van Veiligheid & Justitie
April, 2015
Balans Nummer 1 - 2015 (Jaargang 46)
Interview / Peterhans Koperberg

Gevangenisdirecteur begint hotel in Cambodja
Peterhans Koperberg –plaatsvervangend directeur van de PI Lelystad- houdt het na 26 jaar voor gezien bij
DJI. Hij volgt zijn hart en begint een hotel in de Cambodjaanse hoofdstad.
Een DJI’er die zijn leven een andere wending wil geven, zou bijvoorbeeld een B&B in Drenthe kunnen
beginnen. Maar dat is dus niks voor Peterhans Koperberg. Hij moet iets doen wat écht bij hem past,
waarvoor hij passie heeft. Dus stapt hij 2 juli –een dag nadat hij zijn omvangrijke loopbaan bij DJI
heeft beëindigd- op het vliegtuig naar de Cambodjaanse hoofdstad Phnom Penh om daar een hotel te
gaan beginnen.

'Als je een droom hebt, moet je hem waarmaken'
Zijn opmerkelijke plan leverde hem inmiddels veel reacties op van collega’s. Die vinden het ‘heel stoer’
dat hij de stap neemt. ‘Dat is het ook’, zegt Koperberg. ‘Een bedrijf opzetten –ook nog eens aan de
andere kant van de wereld- is een avontuur met veel onzekerheid. De meeste mensen zouden dat
daarom niet snel doen. Maar ik vind: als je een droom hebt en erin gelooft, moet je hem ook
waarmaken. Doe iets waar je gelukkig van wordt!’
Een betere wereld
Dat hij daarvoor Cambodja verkoos, heeft een lange voorgeschiedenis. Sinds 2005 begeleidde
Koperberg er voor de Stichting En Route groepen jongeren die er ontwikkelingswerk deden. Zo raakte
hij verknocht aan het Zuidoost-Aziatische land, waar volgens hem veel te ontdekken valt. Het heeft
bos, zee, jungle en in de hoofdstad een bruisend uitgaansleven, waardoor het toerisme in opkomst is.
Maar vooral ook de mensen spraken hem aan. ‘Ik heb veel Cambodjanen leren kennen die
ambities hebben, hard willen werken. Het land begint na een moeilijke en onzekere periode – een
gevolg van het bloedige Rode Khmer-regime in de jaren zeventig- stabieler te worden. Toch is het voor
lang niet iedereen mogelijk verder te komen. Wie in het dorpje Anlong Kong –op 20 kilometer afstand
van Phnom Penh- woont en geen fiets heeft, is al kansarm. Door straks dertien van zulke mensen in
mijn hotel goedbetaald werk te bieden en voor hun welzijn te zorgen, kan ik een beetje bijdragen aan
een betere wereld. Dat is mijn drijfveer.’
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'Een hotel of een bajes runnen verschilt niet zoveel van elkaar'

Het plan om in Phnom Penh een duurzaam hotel te beginnen –waarbij maatschappelijk ondernemen
voorop staat- ontstond in de zomer van 2012. Peterhans Koperberg was toen in Cambodja op vakantie
met zijn gezin, dat hij graag het land van zijn vele verhalen wilde laten zien. Ook zijn vrouw en hun
drie dochters waren enthousiast. ‘Het zou mooi zijn hier iets te beginnen’, opperde echtgenote Frieda
spontaan toen hij met haar op bankje zat aan de rivier de Mekong, die door de hoofdstad stroomt.
Het idee kreeg in het najaar van 2013 handen en voeten. Koperberg: ‘Toen werd duidelijk dat ik
dankzij de reorganisatie bij DJI een mooie vertrekregeling kon krijgen. Daarmee word ik een jaar lang
van een inkomen voorzien, en hoef ik tijdens de beginfase dus niet mijn spaargeld aan te spreken. Plus
om de financiële risico’s te beperken, blijft Frieda in Nederland aan het werk tot het hotel begint te
lopen. Het is de bedoeling dat we elkaar straks om de zes weken ergens op de wereld een lang
weekend zien. In Hong Kong of Doebai bijvoorbeeld. En mijn dochters? De jongste heeft inmiddels ook
het ouderlijk huis verlaten, wat het besluit vergemakkelijkte om naar Cambodja te vertrekken.’
Veldwerker
Zal hij DJI gaan missen? Koperberg: ‘Ik heb het er erg naar mijn zin gehad. En dat ik de
gedetineerdenzorg achter me laat, doet wel pijn. Maar ik heb inmiddels bij elk dienstonderdeel
gewerkt, en zie geen mogelijkheden meer om verder te groeien. Voor de functie van vaste
vestigingsdirecteur ben ik niet ‘gebouwd’. Besturen is dan je voornaamste bezigheid. Dat ligt me niet.
Ik ben een veldwerker, een mensenmens. Daarbij is het na 26 jaar rijksambtenaarschap tijd om zelf
de volledige regie te nemen. Ik kan straks mijn eigen beleid voeren in het hotel.’
‘Dankzij mijn DJI-loopbaan heb ik daar vertrouwen in. Een hotel of bajes runnen verschilt niet zo veel
van elkaar. Het gaat bij allebei om de veiligheid van je al dan niet vrijwillige gasten, voeding en een
kloppende begroting.’
Crowdfunding
Voor wat dat laatste betreft heeft Peterhans Koperberg nog een verzoek. ‘Straks op mijn
afscheidsreceptie liever geen wijn of bloemen, maar wel graag een gift voor de financiering van het
hotel. Om zo min mogelijk van de bank te hoeven lenen, begin ik binnenkort ook met een
crowdfundingsactie. Collega’s die daaraan meedoen, zijn straks extra welkom in Phnom Penh!’
• Voor meer informatie: www.cambodja.nu
• Facebook.com/Cambodja.nu
• Twitter: #cambodjaNU
Tekst: Sarah-Mie Luyckx Beeld: Fokke Eenhoorn
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Bijlage 9. Tax payments
Tax payments in Cambodia
The taxes that a (small enterprise) guesthouses will encounter are tax on profit, minimum tax, tax on
services, salary tax and registration tax. In many cases there is a difference in the tax rate depending if
the company is of Cambodian residence or of foreign residence.
Tax on Profit
The profit that a company will have to pay tax over is accounted by the total revenue minus the total cost
plus the passive income (TR – TC + Passive Income). The passive income consist of interest, royalties
and rent. The profit that a company makes in a year has a standard tax rate of 20%. The Council for the
Development of Cambodia (CDC) can provide a preferential rate of 9% when certain CDC criteria are
met and the government encourages the companies activities. Every 15th of the month a prepayment of
1% has to be made over the previous month. The CDC can also provide tax holidays were payment is
withhold starting from the first profit year and can lead up to a maximum of eight years.
The tax on profit returns must be filed within three months after the end of the financial year. Any losses
may be carried forward up to five years to reduce tax liabilities.
Deductibility provisions are possible for the following expenditures:
(a) Designated payments to company officers, directors etc. - deductible to the extent the payments are "reasonable".
(b) Plant- and building-related interest and tax - to the extent incurred during the construction/acquisition phase, the expenditure
must be capitalised and depreciated on the relevant property.
(c) Interest not failing into (b) - deductible to the extent of interest income and 50% of residual income. The non-deductible
portion may be carried forward into the following year's calculation.
(d) Expenditure on tangible property - depreciable at designated rates. For CDC-licensed entities these rates are:
Item Straight-line depreciation rate
Building 5%
Property (4 years of useful life) 25%
Property (4 to 8 years of useful life) 12.5%
Other tangible property 10%
(e) Expenditure on intangible property - depreciable over the life of the property (or at 10% annually).
(f) Expenditure constituting exploration and development costs - amortizable with reference to the exploitation of the relevant
natural resource.
(g) Charitable contributions - deductible to the extent that the amount does not exceed 5% of taxable profit.
(h) Amusement, recreation and entertainment - non-deductible.
(i) Personal expenditure not subject to Salary Tax - non-deductible.
(j) Tax on Profit itself, including cases in which the tax is paid on another taxpayer's behalf - non-deductible.
(k) Certain losses suffered on sales to (51%) related parties - non-deductible.
(l) Purchases from "simplified regime" taxpayers - deductible on a cash basis only.

Minimum Tax
The minimum tax is an annual tax payment of 1% of the company’s turnover in that year. The tax will
need to be paid within three months after the financial year ends. A small company with a foreign owner
falls under the ‘’ real regime’’ and will therefore need to pay final taxes over, for example interest, rent,
consulting and insurance. Interest payment to a non-commercial bank accounts for 15% tax. Rent paid to
a ‘’non-real regime’’ resident is 10% tax while rent paid to any non-resident but the property is used in
Cambodia is 15% tax. Taxes that need to be paid over consulting wages are only 1.5% for resident as
well as non-resident (service is performed in Cambodia) services. Furthermore insurance premiums paid
to resident companies is not applicable, but payment to a non-resident where the risk is in Cambodia
have 15% tax.
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Turn Over Tax
With the introduction of VAT in 1999 there is no turn over tax for the ‘’’real regime’’ anymore. Certain
small business activities are in general not subject to turnover taxes either.
Tax on Services
For hotel accommodations a tax of 10% has been suggested but until now the tax has been postponed
until further notice. When the tax does become activated, payments will have to be made on a monthly
basis no later than the 10th of the following month.
Salary tax
The tax paid over salary only applies to salaries of Cambodian residents and the location of the salary
payment does not matter. A Cambodian resident is considered to be domiciled in Cambodia, to have a
principle place of abode in Cambodia or is physically present in Cambodia for more than 182 day per
calendar year. While the owner of a company may be foreign, if he/she will be more than 182 days in
Cambodia (for example with the start-up of the company) his/her salary will be subject to salary tax as
well.
The cash salary is taxable to the employees while the fringe benefits are payable by the employer. Cash
salary are the wages, bonuses , overtime, compensations and employer provided loans. Fringe benefits
are; the use of motor vehicles, accommodation support, educational assistance (unless training for the
company), social welfare and pension contributions and entertainment. The employees make monthly tax
declarations for the cash salary that have to be paid on the 15th of the following month. The fringe
benefits are taxable for 20% of the market value of the benefit.
Salary Tax Rate
Cash salary – Resident
Monthly salary (Riels) rate
0 – 500,000
500,001 – 1,250,000
1,250,001 – 8,500,000
8,500,001 – 12,500,000
12,500,001 – upwards

0%
5%
10%
15%
20%

= $ 125,00
= $ 125,00 - $ 315,00
= $ 315,00 - $ 2125,00
= $ 2125,00 - $ 3125,00
= > $ 3150,00

Cash salary – non-resident
any rate
15%
Registration Tax
For the establishment or dissolution of a company a 4% registration tax is required.
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