Aan ruimte geen gebrek

onze veiligheidsmaatregelen voor een onvergetelijk evenement
NH CONFERENCE CENTRE LEEUWENHORST

Welkom!
NH Conference Centre Leeuwenhorst
is weer geopend! Om de gezonden veiligheid van onze gasten en
medewerkers te waarborgen, hebben
we meer dan de nodige maatregelen
genomen. Daarnaast blijft gastvrijheid
bij ons hoog in het vaandel staan zodat
het u aan niets zal ontbreken.
Hierbij informeren we u graag over
onze nieuwe werkwijze volgens de
RIVM-richtlijnen. De veranderingen
van de laatste maanden vragen om
flexibiliteit. Wij denken dan ook graag
met u mee en ondersteunen u van
A tot Z bij het organiseren van een
onvergetelijk evenement.
Met vriendelijke groeten
namens het gehele team,
NH Conference Centre
Leeuwenhorst Noordwijkerhout

Feel Safe at NH
Als onderdeel van Feel Safe at NH
hebben we nieuwe protocollen
en maatregelen ontwikkeld om
ervoor te zorgen dat uw volgende
evenement, vergadering of
groepsreservering aan de nieuwe
normen voor veiligheid, gezondheid
en de minimaal vereiste afstand
voldoet. Alle stappen voor het
houden van bijeenkomsten hebben
we herzien, zodat u en uw gasten
in onze hotels van onvergetelijke
ervaringen kunnen blijven genieten.

De processen voor het
schoonmaken en desinfecteren
in onze hotels zijn aan de huidige
behoeften aangepast, beperken
het risico van verspreiding van
Covid-19 tot een minimum en
worden geïnspecteerd, getest
en goedgekeurd door de
SGS. Daarnaast is er altijd een
veiligheidsmanager in het hotel
aanwezig, die zorgt dat de nieuwe
procedures voor veiligheid en
gezondheid worden gevolgd.

We hebben de krachten gebundeld
met de Société Générale de
Surveillance (SGS), wereldleider op
het gebied van certificering, om de
veiligheid van onze faciliteiten te
waarborgen.

Lees meer over Feel Safe at NH
voor bijeenkomsten
ONTDEK MEER

Aan ruimte geen gebrek
NH Conference Centre Leeuwenhorst is gelegen aan de
kust in de gemeente Noordwijk en heeft 123 vergaderzalen,
513 hotelkamers en 600 gratis parkeerplaatsen.
Met meerdere restaurants, bars, diverse lounges en een
gloednieuw wellness centre kunnen we gerust zeggen:
aan ruimte geen gebrek. We staan niet voor niets in de top
3 van de grootste conference centres in de Benelux.

Plattegrond
en ingangen
Het onlangs gerenoveerde
Conference Centre is ruim
opgezet en heeft meerdere
ingangen. Door onze royale
capaciteit en alle faciliteiten
onder één dak bieden we
nog steeds een zee aan
mogelijkheden!

ROOM PREFIXES
B = Boston
C = Cambridge
E = Erasmus
H = Harvard
Ox = Oxford
S = Sorbonne
Y = Yale
= ingang

Capaciteiten
1,5 meter capaciteit
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Zalen van 100 m

Mogelijkheden te over, zelfs met behoud van 1,5 meter afstand tussen de stoelen en ruime looppaden.
We kunnen het aantal zitplaatsen maximaliseren door middel van een livestream in meerdere zalen tegelijk. Iedere
ruimte heeft een duidelijk aangegeven ingang en uitgang. Met plezier maken we een op maat gemaakte plattegrond
om u een goed beeld te geven van de mogelijkheden voor uw bijeenkomst.

We gaan ervoor!
Elk evenement nemen
we serieus, of het nu een
vergadering voor tien personen
bij ons op locatie is of een
hybride meeting waarbij u vanuit
een van onze zalen de hele
wereld bereikt. We gaan overal
voor de volle honderd procent
voor. Want alleen dan weten we
zeker dat onze gasten een veilig
gevoel ervaren en meer dan
tevreden weer naar huis gaan.

Ook een congres behoort nog
steeds tot de mogelijkheden.
Denk hierbij aan bijvoorbeeld
een beursvloer, plenaire sessie,
subsessies in kleinere zalen, een
heerlijk diner en een sfeervolle
feestavond ter afsluiting. Geniet
van de frisse buitenlucht tijdens
de pauzes en loop ontspannen
naar de zaal via onze looproutes.

Even terugtrekken
In onze lounges en gemeenschappelijke ruimtes hebben we het u
gemakkelijk gemaakt om voldoende afstand te kunnen houden.
De Tempting Breaks, zoete en hartige hapjes tijdens de pauzes, worden
naar wens in de vergaderzaal, in een van de lounges of bij lekker weer
buiten geserveerd. We plannen de bezetting in het conference centre
zodanig dat we een goede spreiding van personen kunnen garanderen.

Goede brandstof
Wij zorgen voor goede brandstof, zodat uw gasten
steeds weer het maximale uit zichzelf kunnen halen.
In gemeenschappelijke ruimtes zoals het restaurant
en de bar is desinfecterende gel beschikbaar voor
al onze gasten. Op onze buffetten serveren we
individuele porties om menselijke interactie te
minimaliseren. Voor een goede spreiding van de
drukte werken wij met reserveringen, zodat iedereen
in alle rust kan genieten. Tevens wordt een veilige
afstand gewaarborgd door duidelijke looproutes en
slim geplaatst meubilair.
Voor het diner maken we graag een op maat gemaakt
voorstel, waarbij wij rekening houden met variatie in
zowel het menu als de locatie. Daarnaast zijn onze
Beach bar en Las Dunas bar in combinatie met het
terras geopend. Hier krijgt u een plaats toegewezen
door onze gastvrije medewerkers.

Hebben we uw interesse?
Bel of mail ons gerust. We kijken ernaar
uit om samen met u een onvergetelijk
evenement neer te zetten! Vanaf moment
één krijgt u een vaste contactpersoon
die alles tot in de puntjes voor u regelt.
Samen met u zorgt hij of zij ervoor dat
niet alleen uw verwachtingen, maar
ook die van uw gasten, zullen worden
overtroffen!

Wilt u het hotel graag met eigen ogen
zien? Laat het ons weten, we geven met
liefde een live of digitale rondleiding in
het hotel.
mtngs.nhleeuwenhorst@nh-hotels.com
+31 (0)252 37 884 99
NH Conference Centre Leeuwenhorst
Langelaan 3
2211 XT Noordwijkerhout

