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NH Collection Barbizon Palace ontvangt als
eerste hotel van NH Hotel Group Northern
Europe SGS-keuringslabel voor gezondheids-
en veiligheidsprotocollen
Gasten kunnen de hoogste standaard van veiligheid, service en
gastvrijheid ervaren

 

Amsterdam, 20 juli 2020 - NH Collection Barbizon Palace in Amsterdam krijgt het SGS-

label voor haar gezondheidsprotocollen en veiligheidsmaatregelen. Na een grondige keuring

door SGS, bestaande uit een protocolbeoordeling, een inspectie in het hotel met uv-licht

reinigingscontroles en in het laboratorium geteste oppervlaktemonsters, heeft het hotel het SGS

'Desinfection Monitored' label ontvangen. Dit toont haar toewijding aan de veiligheid van

gasten en medewerkers. NH Hotel Group heeft wereldwijd in alle hotels meer dan 700

operationele procedures aangepast onder de noemer 'Feel Safe at NH' en heeft samen met SGS

nieuwe protocollen geïmplementeerd bij NH Collection Barbizon Palace. Het is het eerste NH

hotel dat deze erkenning krijgt voor de nieuwe maatregelen. Hieronder vallen schoonmaak- en

desinfectieprocessen, verhoogde personeelscontroles, hygiëne- en preventie initiatieven,

procedures voor voedselveiligheid en ruimte-indeling. De protocollen bevatten ook de

aanbevelingen van de wereldwijde en lokale gezondheidsautoriteiten, evenals de lokale

gezondheidsvoorschriften.

 

Onafhankelijke gezondheidsverificatie voor reizigers goedgekeurd door experts

 

⏲

https://nhhotels.pr.co/


De samenwerking met SGS is van grote waarde voor alle reizigers, aangezien de verificatie is

ontwikkeld door gezondheids- en veiligheidsexperts. "Ik ben enorm trots dat wij het

toonaangevende SGS-keuringslabel hebben behaald", zegt Ludo de Jong, General Manager

van NH Collection Barbizon Palace. "Gezondheid en veiligheid van onze gasten is onze

topprioriteit. De teams in het hotel en op het hoofdkantoor hebben hard gewerkt en hebben

voortdurend nieuwe maatregelen geïmplementeerd en getest. Ik ben onder de indruk van hun

toewijding en oog voor detail. We kijken ernaar uit zakenreizigers en vakantiegangers van over

de hele wereld te verwelkomen om bij ons te komen ontspannen. Hier kan men betrouwbare,

maximale voorzorgsmaatregelen, en tegelijkertijd de hoogste normen van service en

gastvrijheid ervaren."

Meer NH hotels worden beoordeeld: Feel Safe at NH

 

SGS zal de komende periode meer NH hotels beoordelen, waaronder NH Naçional in Madrid.

NH Hotel Group heeft alle aangepaste gezondheids- en veiligheidsmaatregelen uit hun

samenwerking met SGS gecombineerd tot een nieuwe gastenervaring met tien pijlers onder de

naam 'Feel Safe at NH'. Op deze manier zorgt NH voor een consistente, schone en veilige

ervaring in alle hotels wereldwijd. Ga voor meer informatie naar feelsafeatnh.com of bekijk de

video hier.

 

 

Over SGS

SGS is een internationaal, toonaangevend inspectie-, verificatie-, test- en certificeringsbedrijf.

SGS wordt erkend als de wereldwijde maatstaf voor kwaliteit en integriteit. Met meer dan

94.000 medewerkers beschikt SGS over een netwerk van meer dan 2.600 kantoren en

laboratoria over de hele wereld.

 

Over NH Hotel Group

NH Hotel Group is een gevestigde multinationale speler en een toonaangevende operator van

hotels op stedelijke locaties in Europa en Amerika. NH Hotel Group exploiteert meer dan 350

hotels. Sinds 2019 werkt de onderneming samen met Minor Hotels aan de integratie van hun

hotelmerken onder één overkoepelend bedrijfsmerk met aanwezigheid in meer dan vijftig

landen over de hele wereld. Samen bezitten de twee concerns een portfolio van ruim 500 hotels,

opgebouwd rond acht merken: NH Hotels, NH Collection, nhow, Tivoli, Anantara, Avani,

Elewana en Oaks. Bezoek onze newsroom voor persberichten en afbeeldingen in hoge resolutie.

https://youtu.be/aLmX8E1NGQk
http://www.nh-hotels.com/
https://nhhotels.pr.co/?reheat_cache=1


OVER NH HOTEL GROUP NORTHERN EUROPE

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.

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.

http://www.nh-hotels.com/?__hstc=184750902.6c25637ad52ebf8846619f08493a86b0.1459691979599.1459691979599.1459691979599.1&__hssc=184750902.20.1459691979600&__hsfp=1890476647
http://www.nh-collection.com/
http://www.nh-hotels.com./?__hstc=184750902.6c25637ad52ebf8846619f08493a86b0.1459691979599.1459691979599.1459691979599.1&__hssc=184750902.20.1459691979600&__hsfp=1890476647
http://www.nh-collection.com/
https://www.nh-hotels.de/corporate/de


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

NH Hotel Group Northern Europe

https://www.nh-collection.com/de
https://www.nh-hotels.de/
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