
NH Hotels voor derde jaar op rij 'Beste
Hotelketen van Nederland'
Na 2014 en 2015 is NH Hotels ook in 2016 verkozen als winnaar bij Zoover Awards

AMSTERDAM - 21 april 2016 - De Nederlandse consument heeft NH Hotels voor het derde jaar op
rij uitgeroepen tot Beste Hotelketen van Nederland. Tijdens de uitreiking van de Zoover Awards
2016 in het Westergastheater te Amsterdam heeft Managing Director Maarten Markus opnieuw de
award in ontvangst mogen nemen. Met een overall cijfer van 9,22 scoort NH Hotels wederom als
hoogste in haar categorie. 

De bezoekers van Zoover.nl, de grootste onafhankelijke vakantiebeoordelingssite van de Benelux,
waarderen NH Hotels met riante cijfers. 

Maarten Markus, Managing Director van NH Hotel Group: "Drie keer op rij de Zoover Award voor Beste
Hotelketen, wat een geweldige beloning. Ons streven naar constante en hoge kwaliteit wordt erkend door
de consument. Daarinvesteren wij veel in; zowel in onze hotels als in onze medewerkers. Gastvrijheid is
onze core business en deze Zoover Award is wederom een compliment aan alle medewerkers die dag en
nacht klaarstaan voor onze gasten en ik ben er dan ook trots op dat onze gasten dit herkennen". 

NH Hotels 

Van de 35 hotels van NH Hotel Group in Nederland vallen er 31 onder de vlag van NH Hotels. Sinds 2014
heeft de keten een strategisch vijfjarenplan ingezet, waarin onder meer de optimalisatie van het portfolio
een belangrijk onderdeel is. Het afgelopen jaar was er voor de reiziger wederom genoeg nieuws te
ervaren: "In januari 2016 is het vernieuwde NH Utrecht aan het Jaarbeursplein heropend en sinds maart
kunnen gasten genieten van een volledig gerenoveerd NH Amsterdam City Centre aan de Spuistraat.
Daarnaast heeft NH Schiphol Airport prachtige nieuwe kamers en werken we momenteel aan
vernieuwingen en uitbreidingen in NH Den Haag, NH Atlantic Kijkduin, NH Conference Centre
Leeuwenhorst en nhow Rotterdam. De reacties zijn zeer positief en dragen bij aan de sterk groeiende



merkvoorkeur van onze gasten," aldus Markus. 

NH Collection

Op 7 april lanceerde NH Hotel Group het upper-upscale merk NH Collection in Nederland met de
herpositionering van drie hotels in Amsterdam: NH Collection Doelen, NH Collection Barbizon Palace en
NH Collection Grand Hotel Krasnapolsky. Eén van de pijlers van dit merk is gastronomie. De keten
opende afgelopen jaar dan ook onder meer Grand Café Krasnapolsky en cocktailbar The Tailor, in
samenwerking met Best Female Bartender Worldwide Tess Posthumus, aan de Dam en het zeer
succesvolle pop-up restaurant Roomservice at Olof's van 1*Michelin Chef Chris Naylor aan de
Amsterdamse Zeedijk. 

De introductie van het NH Collection merk draagt bij aan een nog betere aansluiting van de hotels op de
verwachtingen van de gast. Naast NH Collection en het merk NH Hotels voert de keten in Nederland ook
het design brand nhow, waarvan na de opening van nhow Rotterdam in 2014 een tweede hotel zal
volgen in 2019 op het terrein van RAI Amsterdam. nhow Amsterdam RAI wordt met 650 kamers en 91
meter hoogte het grootste hotel van de Benelux. 

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 drie jaar op rij bekroond met de
Zoover Award voor Beste Hotelketen 2014, 2015 en 2016.

Kijk voor meer informatie op www.nh-hotels.com.
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OVER NH HOTELS

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 en 2015. 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 and 2015. For more information, visit www.nh-hotels.com and
www.nh-collection.com.
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