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Nederlandse NH hotels zet lokale initiatieven op
in strijd tegen coronacrisis
Amsterdam, 24 april 2020 – Moeilijke tijden vragen om creatieve oplossingen. Meer dan

ooit is het belangrijk om elkaar te helpen en ondersteunen. Nederlandse NH hotels halen

daarom hun banden met de buurt extra aan en organiseren allerlei lokale initiatieven. Zo

doneerde NH Waalwijk aan de voedselbank, leende NH Jan Tabak in Bussum rolbedden uit aan

een naastliggend kinderdagverblijf en maakten de medewerkers van NH Amsterdam Noord

verrassingstasjes voor ouderen.

 

Foto: Medewerkers NH Amsterdam Noord brengen cadeaus bij ouderen Korthagenhuis
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Waar hotels normaal gesproken daar zijn om gasten te ontvangen tijdens een heerlijk

weekendje weg of een zakenreis, ligt dat nu allemaal net even anders. Verschillende NH hotels

door heel Nederland hebben daarom verscheidene lokale initiatieven opgezet om de mensen in

de buurt te helpen die het nu het hardst nodig hebben. Iedereen, van management tot aan

housekeeping, levert op zijn of haar manier een bijdrage om hulpbehoevenden een hart onder

de riem te steken.

 

Paascadeau

De medewerkers van NH Amsterdam Noord hebben een tweezijdig initatief opgezet: zij vonden

het belangrijk om de kleine ondernemer te steunen en hebben bij een lokale teler gerbera

boeketten gekocht. Daarnaast maakten zij eigenhandig 100 verrassingstasjes, gevuld met onder

andere handcrème, bodylotion, shampoo, een handgeschreven ansichtkaart en

paaseitjes.Tijdens het paasweekend hebben ze de pakketjes langsgebracht bij verzorgingshuis

Korthagenhuis in Amsterdam om de ouderen te verrassen.

 

 

Lokale initiatieven

Naast de paasverrassing zijn er nog meer lokale initiatieven opgezet door NH hotels. Zo leent

NH Jan Tabak in Bussum op dit moment rolbedden uit aan kinderdagverblijven, zodat

kinderen van ouders die in de zorg werken kunnen blijven overnachten. NH Conference Centre

Leeuwenhorst in Noordwijkerhout en NH Waalwijk doneerden beiden eten en drinken -dat nu

niet in de hotels gebruikt wordt- aan de voedselbank. Daarnaast brengt NH Collection Grand

Hotel Krasnapolsky hun maandelijkse ‘Ontbijt Tegen Eenzaamheid’ nu persoonlijk bij ouderen

aan de deur, in samenwerking met Miss Nederland. Alles om positiviteit te verspreiden,

saamhorigheid te tonen en te helpen waar het kan.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

NH Hotel Group positioneert zich als een verantwoordelijk en duurzaam bedrijf. Dit wordt

weerspiegeld in het Corporate Social Responsibility plan van de hotelketen, waarin alle

doelstellingen en plannen met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hierin spelen lokale initiatieven en contact met de buurt een grote rol. In deze tijden is dat niet

anders en zal het bedrijf, zowel op individueel hotel niveau als vanuit het management, deze

richtlijnen aanhouden.
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About NH Hotel Group

NH Hotel Group is a consolidated trusted operator and one of the leading urban hotel companies in Europe´s
business segment with a wide presence in America. Forty years of experience position it as a reference in
excellent service and customer care.

The Company operates over 350 hotels with almost 55,000 rooms in 28 countries, hosting more than 16 million
guests a year across Europe, America and Africa in top destinations such as Berlin, Madrid, Amsterdam,
Buenos Aires, Rome, Mexico City, Bogota, Barcelona, and New York.

NH Hotel Group’s hotel portfolio is structured under three brands, each with its own value proposition: NH
Collection, premium upper-upscale hotels with iconic buildings located in the major capitals; NH Hotels,
trustworthy upscale urban hotels offering the best value for money at the best locations; and nhow,
unconventional and cosmopolitan design hotels with unique personalities inspired by the city vibe.

NH Hotel Group is a company deeply committed to corporate and social responsibility, actively promoting a
responsible tourism model in all the communities where it is present through what it does best and loves most:
host and serve, always with a smile. Responding to what the Company’s stakeholders expect from it is of key
importance for NH Hotel Group. Its innovative business approach sets it as a benchmark in the hospitality
industry and allows it to offer services of the highest quality, designed to exceed customers’ expectations, while
providing sustainable solutions to the challenges of today and the future.

Over NH Hotel Group

Met ruim 350 hotels is NH Hotel Group een internationale speler en toonaangevende operator

van hotels in Europa en Amerika. Sinds 2019 werkt NH Hotel Group samen met Minor Hotels

aan de integratie van hun hotelmerken onder één overkoepelend bedrijfsmerk dat inmiddels in

meer dan vijftig landen over de hele wereld vertegenwoordigd is. Samen hebben de twee

groepen meer dan 500 hotels in hun portefeuille, die in acht merken zijn ondergebracht: NH

Hotels, NH Collection, nhow, Tivoli, Anantara, Avani, Elewana en Oaks.

Voor informatie en beeldmateriaal kunt u terecht op nhhotels.pr.co en onze Social Media

profielen.
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NH Hotel Group is listed in the Madrid Stock Exchange.

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

Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 350 hotels in 28 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, en de nhow designhotels. 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 in 2014, 2015 en 2016. Kijk voor meer
informatie on www.nh-hotels.com en www.nh-collection.com.

Über die NH Hotel Group

Die NH Hotel Group (https://www.nh-hotels.de/corporate/de ) ist ein multinationales Unternehmen und zählt mit
rund 350 Hotels und 55.000 Zimmern zu den weltweit führenden Hotelgruppen im urbanen Raum. Hotels der NH
Hotel Group gibt es in 28 Ländern in Europa, Amerika und Afrika und– und das in den Top-Destinationen wie
Amsterdam, Barcelona, Berlin, Bogota, Brüssel, Buenos Aires, Düsseldorf, Frankfurt, London, Madrid, Mexico
City, Mailand, München, New York, Rom und Wien.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.nh-collection.com/de und https://www.nh-hotels.de/
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