
Beide congreshotels zijn nu niet bepaald locaties die je 
meteen zou verwachten bij de stadse hotelketen. Zo 
is NH Conference Centre Koningshof gevestigd in 

een voormalig klooster uit 1954 dat midden in de Brabantse 
bossen bij Veldhoven en vlakbij Eindhoven ligt. Dankzij de 
geografische ligging is deze NH-telg het grootste en meest 
centraal gelegen conferentiehotel in de Benelux. De omge-
ving van het hotel nodigt uit om deze per fiets, te voet of door 
middel van een rondje op de golfbaan te verkennen. Ook het 
centrum van Eindhoven ligt in de buurt; een dynamische stad 
waar veel te zien, te doen en te beleven is. NH Conference 
Centre Koningshof heeft 509 kamers, 80 multifunctionele 

evenementruimtes en verschillende relaxruimtes. Lunchen of 
dineren kan in één van de drie restaurants of in één van de 
aparte foyers bij de vergaderzalen. Ontspannen kan aan het 
zwembad, in het solarium of de sauna’s, in de fitnessruimte, in 
de sporthal of op de squashbanen.

Tussen de bollenvelden
Ook bij NH Conference Centre Leeuwenhorst kan je genie-
ten van een groene omgeving. Dit congreshotel was vroeger 
een seminarie en ligt nog altijd tussen de bollenvelden bij 
Noordwijkerhout. Een excursie naar Keukenhof, Zandvoort 
en grote steden zoals Amsterdam en Den Haag zijn zo 
gemaakt. NH Conference Centre Leeuwenhorst heeft 513 
gastenkamers en 120 conferentieruimtes. In deze confe-
rentieruimtes kunnen alle mogelijke bijeenkomsten worden 
gehuisvest. Het binnenbad, de whirlpool met een natuurlijke 
lichtinval, het fitnesscentrum en de tennisbanen zorgen voor 
ontspanning. Het congreshotel beschikt over drie restaurants; 
het à-la-carterestaurant Sabor en de restaurants Dalí & Gaudí 
en Samuel’s waar onder andere themabuffetten worden ver-
zorgd. De Arista Bar en de Cheers Sports Bar waar je kunt 
tafelvoetballen, bowlen, biljarten en darten zijn perfect om de 
vrije uurtjes door te brengen.  
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Met NH Conference Centre Koningshof in Veldhoven en NH 
Conference Centre Leeuwenhorst in Noordwijkerhout heeft 
NH Hotel Group twee unieke congreslocaties in haar royale 
Nederlandse portfolio. En niet alleen uniek in Nederland, 
maar ook uniek in Europa. Waar anders vind je een hotel 
met meer dan 500 kamers, meer dan 80 zalen en alle 
denkbare faciliteiten in een natuurlijke omgeving?

Uniek in de Benelux
NH Conference Centre Koningshof en NH Conference Centre Leeuwenhorst
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Totaalpakket
Ondanks de landelijke ligging van NH 
Conference Centre Koningshof en NH 
Conference Centre Leeuwenhorst zijn beide 
congreshotels bij uitstek geschikt voor congres-
sen van verenigingen en associaties, waarbij 
netwerken bijvoorbeeld heel belangrijk is. De 
rustige omgeving creëert dan juist een informeel 
decor waardoor het netwerken ook buiten de 
officiële momenten heel natuurlijk verloopt. 
Bovendien zijn beide locaties ook gemakkelijk 
bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer 
als met de auto en kan er gratis geparkeerd 
worden. Daarnaast profiteren gasten ook op 
financieel gebied wanneer zij hun bijeenkomst 
bij NH Conference Centre Koningshof of NH 
Conference Centre Leeuwenhorst organiseren. 
Vaak is men al ontzettend veel kosten kwijt 
aan het aankleden van een locatie en bijvoor-
beeld het inhangen van licht en geluid. Bij NH 

Koningshof en NH Leeuwenhorst is dat alle-
maal al aanwezig waardoor deze locaties een 
totaalpakket kunnen aanbieden. Mede dankzij 
de medewerkers van beide hotels, die er vaak al 
jaren werkzaam zijn en diverse unieke evene-
menten hebben meegemaakt, zijn grote congres-
sen voor 4000 personen of een groot evenement 
voor 8000 personen geen enkel probleem voor 
deze locaties. En terugkerende organisatoren 
hebben dankzij deze medewerkers en de zeer 
uitgebreide faciliteiten steeds weer een gevoel 
van thuiskomen. 

www.nh-hotels.nl 

NH Conference Centre Koningshof: T. 040-2581900 of 

E. mtngs.nhkoningshof@nh-hotels.com

NH Conference Centre Leeuwenhorst: T. 0252-378499 of 

E. mtngs.nhleeuwenhorst@nh-hotels.com

Over NH Hotel Group 
NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met 

ruim 375 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, de nhow design-

hotels 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. 

NH Hotel Group wil binnen 5 jaar in de top-2 

staan van hotelketens die zowel zakelijke- als pri-

véreizigers overwegen op het moment dat zij een 

reis plannen. Hiertoe wordt op grote schaal geïn-

vesteerd in faciliteiten, IT en trainingen. Onlangs 

werd NH Hotel Group bekroond met een Zoover 

Award voor Beste Hotelketen 2014. Kijk voor meer 

informatie op www.nh-hotels.com

Locatie Meeting


