
NH Hotel Group bekroond met 245TripAdvisor
Certificates of Excellence 
25 hotels en 3 restaurants in de Benelux inde prijzen 

MADRID - 2 juni 2016 - NH Hotel Group heeftvan beoordelingssite TripAdvisor

wereldwijd 245 TripAdvisor Certificates ofExcellence ontvangen. Dit is een stijging

van 57 certificaten tenopzichte van 2015. De TripAdvisor Certificates of Excellence

worden toegekendaan hotels en restaurants met de hoogste waarderingen voor

gastvrijheid. NHHotel Group verstevigt hiermee haar leidende positie met

wereldwijd de meesteTripAdvisor Certificates of Excellence.

 

In twee jaar tijdheeft NH Hotel Group het aantal hotels en restaurants dat een certificaat heeft

ontvangen bijna verdubbeld, van 130 certificaten in 2014 naar 245 certificatenin 2016.

Erkenning 

Sinds 2014, het jaar waarin NH Hotel Group haar strategisch vijfjaren planlanceerde, is een

significante stijging te zien in de waardering vanhotelgasten, met name in de hotels waar de

kwaliteit van het product en deservices verder zijn geoptimaliseerd. De populariteit onder gasten

wordtweerspiegeld in het aantal hotels van NH Hotel Group dat te zien is als ‘topbestemming’op

de website van TripAdvisor wanneer gebruikers een zoekopdracht invullen.

"We werken iedere dag hard aan hetbieden van onvergetelijke ervaringen die de

verwachtingen van onze gastenoverstijgen. Het feit dat onze gasten onze hotels en restaurants

wederom zohoog waarderen is de beste erkenning die we kunnen krijgen”, aldus FedericoJ.

González Tejera, CEO van NH Hotel Group.



 

De TripAdvisorCertificates of Excellence, uitgereikt door de grootste reiscommunity terwereld,

zijn een goede indicator voor de kwaliteit, service en ervaring diebedrijven aan hun gasten

bieden. Om voor deze onderscheiding in aanmerking tekomen, moeten hotels en restaurants

onder meer een beoordeling krijgen van tenminste vier uit vijf sterren op TripAdvisor. De

beoordelingen die bezoekers achterlatenworden getoond op de website van NH Hotel Group en

worden geëvalueerd door deteams in de hotels en restaurants om zo goed mogelijk in te kunnen

spelen op debehoefte en wensen van de gast.

Benelux

In de Benelux hebben vijfentwintig hotels en drie restaurants van NH Hotel Groupdeze

prestigieuze onderscheiding gekregen:

 

NH Amersfoort, NH Amsterdam Centre, NH AmsterdamNoord, NH Arnhem Rijnhotel, NH

Atlantic, Den Haag, NH Brugge, NH Capelle, NHCollection Brussels Centre, NH Collection

Grand Hotel Krasnapolsky, NHConference Centre Koningshof, NH Conference Centre

Leeuwenhorst, NH Den Haag,NH Gent Belfort, NH Groningen, NH Hotel de Ville, NH

Kensington, NH Maastricht,NH Marquette, NH Mechelen, NH Museum Quarter, NH

Sparrenhorst, NH Utrecht, NHWaalwijk en nhow Rotterdam.

 

Ook Bistro ’t Gerecht, onderdeel van NHHotel de Ville in Groningen, nhowBAR/KITCHEN,

gevestigd in nhow Rotterdam, en restaurant d’Vijff Vlieghen in Amsterdam, hebbenhet

certificaat toegekend gekregen.

 

Dat de uitstekende service en uitmuntende gastvrijheidgewaardeerd wordt door gasten blijkt

ook uit de beoordeling van de Nederlandseconsument die NH Hotels voor het derde jaar op rij

heeft uitgeroepen tot ‘BesteHotelketen van Nederland’ bij de Zoover Awards 2016. De bezoekers

van deNederlandse vergelijkingssite Zoover gaven de hotels in april van dit jaar eengemiddelde

score van 9.22. 



OVER NH HOTEL GROUP

Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 400 hotels in 30 landen in Europa, Afrika en Noord- en
Zuid-Amerika. Onder de NH Hotel Group vallen de 3- en 4-sterren urban NH Hotels, de NH Collection flagship
hotels, de nhow designhotels en de Hesperia vakantieresorts. Wereldwijd staan meer dan 20.000 medewerkers
dag en nacht klaar om de beste service tegen de beste prijs te leveren voor de jaarlijks ruim 16 miljoen gasten.
De hotels van NH Hotel Group zijn bekroond met de Zoover Award voor Beste Hotelketen 2014, 2015 en 2016.
Kijk voor meer informatie op www.nh-hotels.com en www.nh-collection.com.

About NH Hotel Group

NH Hotel Group is listed on the IBEX 35 stock exchange of Madrid and has nearly 400 hotels in 30 countries in
Europe, Africa and North- and South-America. The portfolio of the NH Hotel Group includes the 3- and 4- star
urban NH Hotels, the NH Collection flagship hotels, the nhow designhotels and the Hesperia holiday resorts.
Worldwide more than 20.000 employees work day and night to deliver the best service for the best price to the 16
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million guests the hotel chain welcomes yearly. The hotels of NH Hotel Group have been rewarded with the
Zoover Award for Best Hotel Chain of 2014, 2015 and 2016. For more information, visit www.nh-hotels.com and
www.nh-collection.com.
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