
nhow Rotterdam ontvangt als eerste hotel in Nederlandhet
Keurmerk voor Toegankelijkheid.

Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid zet zich actief in voor
mensen met een beperking.
Utrecht, 27mei.  Vandaag is het Nederlands Keurmerkvoor Toegankelijkheid uitgereikt aan nhow

Rotterdam. Managing Director MaartenMarkus van NH Hotel Group nam in Utrecht het

keurmerk in ontvangst uit handenvan Tweede Kamerlid Otwin van Dijk tijdens de officiële

lancering van hetkeurmerk.  nhow Rotterdam is partner vanhet landelijke Locus Netwerk en zet

zich actief in voor het toegankelijk makenvan het hotel voor mensen met een beperking. Naast

nhow Rotterdam ontving ookPathé Maastricht het keurmerk.

Initiatief van Ongehinderd

Het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid is een initiatief van Ongehinderd.Ongehinderd

zet zich in voor een toegankelijk Nederland voor mensen met eenbeperking. Hiervoor is onder

andere de gratis Ongehinderd app ontwikkeld,waarmee iedereen toegankelijke locaties kan

vinden, maar ook zelf kan toevoegenen beoordelen. Het streven is om meer locaties toegankelijk

te maken. Gemeentenen ondernemers kunnen advies krijgen over het verbeteren van hun

toegankelijkheid.

 

nhow Rotterdam maakt graag de noodzakelijkeaanpassingen

nhow Rotterdam, gesitueerd in het iconische gebouw De Rotterdam dat is ontworpendoor

OMA/Rem Koolhaas, maakte graag de noodzakelijke aanpassingen. “Het is voor ons een zeer

leerzame samenwerking,” aldus Hermann Spatt, Hotel Director van nhow Rotterdam. “We

hadden uiteraard al speciale toiletfaciliteiten en dachten al heel toegankelijk te zijn vanwege de

liften en brede gangen, maar in de praktijk blijken er nog zo veel meer cruciale aandachtspunten

te zijn die we per direct hebben doorgevoerd. nhow Rotterdam moet voor iedereen toegankelijk

zijn die houdt van design, architectuur en die een bezoek wil brengen aan onze bar, restaurant

of bij ons wil overnachten.”

Kom test-slapen in nhow Rotterdam



Het hotel nodigtmensen met een beperking uit te komen test-slapen in de aangepaste kamers.

Hethotel stelt drie overnachtingen voor twee personen inclusief ontbijt terbeschikking. Wil je

hiervoor in aanmerking komen stuur dan een bericht naar r.ruiter@nhow-hotels.com onder

vermeldingvan ‘test-slapen’.
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OVER NHOW ROTTERDAM

Over nhow Rotterdam

nhow Rotterdam is na Berlijn (2010) en Milaan (2007) het derde nhow hotel wereldwijd. Het designhotel is
gevestigd in het iconische gebouw ‘De Rotterdam’ aan de Wilhelminakade. Het is het eerste en enige hotel dat
zowel van binnen als van buiten is ontworpen door gerenommeerd architect OMA/ Rem Koolhaas. Met 278 luxe
kamers, negen flexibele meeting zalen, een levendige BAR/KITCHEN met uniek dakterras en een
adembenemend uitzicht, is nhow Rotterdam niet alleen de ideale bestemming voor de internationale
(zaken)reiziger, maar ook een populaire ontmoetingsplek voor de lokale community. Onder het motto ‘Elevate
Your Stay’ is een verblijf in nhow Rotterdam letterlijk en figuurlijk een hoogtepunt voor iedereen die in deze
omgeving van Kunst, Architectuur en Hospitality stapt. 
De BAR van nhow is in 2014 verkozen tot ‘ Best Hotel Bar of Rotterdam 2014 ’ en kreeg een award voor 'Best
Hotel Design'.
nhow Rotterdam is één van de bijna 400 hotels van de NH Hotel Group.

About nhow Rotterdam

After Berlin (2010) and Milan (2007), nhow Rotterdam is the third nhow hotel worldwide. This unique design hotel

“Het is voor ons een zeer leerzame samenwerking,” aldus Hermann Spatt,
Hotel Director van nhow Rotterdam. “We hadden uiteraard al speciale
toiletfaciliteiten en dachten al heel toegankelijk te zijn vanwege de liften en
brede gangen, maar in de praktijk blijken er nog zo veel meer cruciale
aandachtspunten te zijn die we per direct hebben doorgevoerd. nhow
Rotterdam moet voor iedereen toegankelijk zijn die houdt van design,
architectuur en die een bezoek wil brengen aan onze bar, restaurant of bij ons
wil overnachten.”
— Hermann Spatt, Hotel Director nhow Rotterdam

nhow Rotterdam is sinds deopening in januari 2014 een hotspot voor zowel lokale als

internationalebezoekers. De lobby van nhow Rotterdam is een wisselend expositieplatform dat

gasten en passanten verrast en inspireert. Een verblijf in nhow prikkelt dezintuigen en dompelt

de bezoekers onder in de laatste trends op het gebied vankunst en cultuur. Ook BAR/KITCHEN

op de zevende etage is, mede door het uniekeuitzicht, het zonovergoten terras aan de Maas en de

programmering vanRotterdamse dj’s, een populaire plek om te vertoeven.



is situated in the iconic ‘De Rotterdam’ building at the Wilhelminakade. It’s the first and only hotel in the world that
is completely designed by renowned architect OMA/ Rem Koolhaas, both the interior as the exterior. With its 278
luxurious rooms, nine flexible meeting rooms, a lively BAR/KITCHEN with unique rooftop terrace and breath-
taking views, nhow Rotterdam is the perfect destination for international (business) travellers and a popular
hotspot for the local community. With the slogan ‘Elevate Your Stay’ , staying in nhow Rotterdam is a guaranteed
sky-high experience of Art, Architecture and hospitality. 
nhow’s BAR was awarded as the ‘Best Hotel Bar of Rotterdam 2014’ and the hotel design was awarded later that
year as ‘Best Hotel Design’.

nhow Rotterdam is one of the nearly 400 hotels of the NH Hotel Group.
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