
NH Hotel Group lanceert ‘Hotels with a Heart’

Kerstcampagne voor het goede doel van start

Hoofddorp, 22 december 2016 – NH Hotel Group heeft het wereldwijde startschot

gegeven voor de charitatieve kerstcampagne ‘Hotels with a Heart’. Voor de

twaalfde keer stelt NH Hotel Group, in nauwe samenwerking met verschillende

goededoelenorganisaties zoals het Ronald McDonald Kinderfonds, gratis

overnachtingen beschikbaar voor families van wie een kind in een ziekenhuis ver

van huis verpleegd wordt. Op deze manier kunnen families de feestdagen samen

met hun geliefden doorbrengen.

De medewerkers van NH Hotel Group worden actief betrokken bij het ‘Hotels with a Heart’

initiatief. Medewerkers in onder andere de Benelux, Spanje, Frankrijk, Argentinië, Italië,

Mexico en Duitsland werken ieder jaar mee om deze bijzondere gezinnen een hart onder de

riem te steken. De NH hotels bieden niet alleen overnachtingen aan, ook bijvoorbeeld een

compleet verzorgde high-tea en een luxe kerstdiner worden ingezet voor dit initiatief.

“Hotels with a Heart is één van de meest geliefde programma's binnen onze organisatie,

omdat iedereen zijn of haar steentje kan bijdragen. Onze medewerkers doen elk jaar hun

uiterste best om de hotels een 'tweede thuis' te laten zijn voor de families om zo de feestdagen

wat rooskleuriger te maken”, aldus Maarten Markus, Managing Director NH Hotel Group.



ABOUT 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
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.

Sinds de start van de campagne twaalf jaar geleden hebben al meer dan 20.000 medewerkers

wereldwijd zich ingezet als vrijwilliger en heeft NH Hotel Group bijna 24.000 overnachtingen

ter beschikking gesteld. Het 'Hotels with a Heart' initiatief heeft een vaste en prominente plaats

ingenomen in het Corporate Responsibility Programma van NH Hotel Group en werd eerder

bekroond als Best Corporate Social Responsibility Initiative tijdens de Worldwide Hospitality

Awards in Parijs.
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