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In 2020 opent Hotel Havendijk haar deuren. Hotel Havendijk wordt de homebase voor zakelijke reizigers die
op zoek zijn naar een inspirerende omgeving waar ontmoeten, werken, verblijven en ontspannen naadloos in
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HET CONCEPT
Het hotel biedt een inspirerende omgeving waar
ontmoeten, werken, verblijven en ontspannen
naadloos in elkaar overlopen. Het hotel beschikt
over 24 serviced apartements en 19 hotelkamers
die geschikt zijn voor 1 tot 4 gasten. Alle kamers
beschikken over een eigen kitchenette en faciliteiten die men in een modern hotel mag verwachten.
Daarnaast biedt het hotel een co-working space
met volledig ingericht business center, een allday
foodconcept, vergaderruimtes en het casual dining
restaurant ‘MOOD’. Dit bewezen concept van de
vermaarde chef Eveline Wu biedt klassieke Franse
gerechten die geïnspireerd zij door de authentieke
Aziatische keuken. Hotel Havendijk is een vernieuwend hotelconcept dat zich primair richt op de
zakelijke reiziger die voor langere tijd verblijft in
de regio Rotterdam vanwege zakelijke motieven.
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FUTURE PROOF
HOTEL
Het streven is om het hotel een energielabel A te
geven. Dit wordt onder andere bereikt door goede
isolatie, energiebesparingssystemen, zonnepanelen en waterbesparende installaties. Verder streeft
Hotel Havendijk naar het behalen van het Gouden Green Key certificaat. Hiervoor moet het hotel
onder andere voldoen aan het hebben van een
MVO-verklaring, milieuverantwoorde schoonmaakmiddelen, ecologisch groenbeheer, verlichting met
sensoren, fairtrade textiel en het gebruiken van
groene stroom.
In de herontwikkeling van het pand tot Hotel Havendijk wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt
van circulaire bouwmaterialen. Tevens zal het hotel voorzien worden van technologische nieuwe
ontwikkelingen, zoals de smartphone als kamer
sleutel en spraakassistentie in de kamer. Daarmee
kunnen gasten de temperatuur aanpassen, lampen, gordijnen en televisie bedienen, muziek afspelen en eenvoudige vragen beantwoorden, zoals wat
het wifi-wachtwoord is.

H O T E L H AV E N D I J K

4

S E R V I C E A PA R T M E N T S
De ruime en comfortabele appartement bieden voldoende ruimte voor
zowel het langverblijf van een individuele zakenreiziger als voor een
weekendje weg met het hele gezin. De appartementen hebben allen
een kitchenette waar warme maaltijden bereid kunnen worden. De
appartementen zijn voorzien van alle hedendaagse luxe, waaronder
roomservice mogelijkheid, Wi-Fi, een espresso koffiemachine, connectivity en domotica oplossingen, kwalitatief hoogwaardige bedden en
sanitaire voorzieningen. Het gehele hotel wordt ontworpen door de in
Nederland gerenoveerde partijen Dutch Architects en King Kongs Architecten. Beiden gespecialiseerd in het ontwerpen en inrichten van
hotels en restaurants.
H O T E L H AV E N D I J K

5

FLEX WORKING
S PA C E
Met de komst van nieuwe technologieën, maakt het werknemers
steeds gemakkelijker om niet meer vannuit kantoor te werken. Nederland kent een groot aantal flexwerkers, zelfstandige ondernemers
en freelance werkers. Een inspirerende plek om rustig te werken is
dan daarom ook erg in trek. Hotel Havendijk biedt diverse flex werk
plekken waar u rustig aan de slag kunt in alle stilte. Ook hebben wij
een snelle draadloze verbinding en genoeg stopcontacten. Hotel
Havendijk wilt u ondersteuning bieden in uw professionele groei.
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E AT AT M O O D
BY EVELINE WU
Welkom bij Restaurant MOOD in Hotel Havendijk. Restaurant
MOOD biedt een uitstekende locatie voor heerlijke lunch en diners. Perfect ook als u een casual zakenlunch heeft of een bedrijvenborrel wilt houden.
De roots van Eveline liggen in een klein dorpje op
het platteland, vlakbij Shanghai. Met een Chinese
chef-kok als vader valt de appel niet ver van de
boom. Eenmaal in Nederland maakt Eveline
zich de Nederlandse taal meester en start met
werken in de horeca. In 1999 opent zij het
eerste wok-restaurant van Nederland. Inmiddels heeft zij 6 restaurants en is haar ambitie
om meerdere vestigingen van MOOD hieraan toe te voegen.
MOOD is inmiddels een succes in Eindhoven
en Rotterdam. MOOD by Eveline Wu combineert een modern en trendy interieur met een
voortreffelijke internationale keuken.
Beleef MOOD nu, bij één van de volgende
vestigingen:
MOOD Rotterdam

Otto Reuchlinweg 999, 3072 MD

MOOD Eindhoven

Keizersgracht 6, 5611 GD

MOOD Strijp-S

Torenallee 40-08, 5617 BD
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F R E N C H & J A PA N E S E
Op het menu vind je klassieke Franse gerechten en delicatessen met
bijzondere smaak- en textuurcombinaties, geinspireerd door de authentieke Aziatische keuken. Er wordt gebruik gemaakt van topkwaliteit producten en de gerechten worden op een originele manier geserveerd.
De sfeer in het restaurant is gezellig en ontspannen. De open keuken
geeft je de mogelijkheid om te zien hoe de gerechten bereid worden en
het gastvrije, deskundige personeel staat voor je klaar.Ook de bar van
Mood is een must-visit: naast de uitgebreide cocktailkaart worden er
verschillende gin-tonics geserveerd. Natuurlijk kun je hier ook genieten
van een lekker hapje.
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ROOFTOP
In de grote steden zijn ze al langer een trend: dakterassen met een bar of
restaurant. Bij Hotel Havendijk kunt u nu ook genieten van een panoramisch uitzicht over Schiedam en de havens inclusief een hapje of drankje.
Wilt u ontspannen na een lange werkdag? Of wilt u simpelweg een luchtje scheppen? Bij ons dakterras waant u zich in een oase waarbij u fijn kunt
ontspannen. Hotel Havendijk heeft loungesets en volop stoelen en tafels
waarbij u fijn kunt socializen onder de warme zon, ideaal voor de zomer!
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DOELGROEP
E X PAT S
Er is grote onduidelijk over hoeveel expats zich exact in
Nederland bevinden. De schattingen lopen uiteen tussen de
57.000 en de 200.000. In enkele onderzoeken worden verwisselbare termen ‘kenniswerker’ en ‘expat’ gebruikt, echter is
de definitie van beide termen onduidelijk. Wel bekend is dat
Rotterdam op plaats 17 van meest gewilde vestigingsplaatsen
ter wereld voor expats staat. Zij ontmoeten elkaar frequent
in horeca.
Rotterdam is partnerstad van Shanghai. Verder blaast China
nieuw leven in de Zijderoute. Voor de verwezenlijking van
Nieuwe Zijderoute van Rotterdam naar China, ook wel ‘Belt
& Road Initiative’, wordt zo’n 30 tot 40 jaar uitgetrokken. Er
wordt dus verwacht dat in de toekomst steeds meer expats
naar Nederland komen
De zakelijke reiziger verblijft steeds vaker in groene hotels.
De belangrijkste reden: meer dan 33% van alle Nederlandse
bedrijven sluit hotels zonder duurzaamheidslabel uit van
overnachtingen. Dit percentage neemt ieder jaar toe. Ook
voor de zakelijke reiziger zijn smartphones, tablets en vorige
connectiviteit significant.
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REGIO

Rotterdam
+/- 10 min

Hotel Havendijk is gesitueerd in de oude bibliotheek
gelegen aan de Havendijk 1001 te Schiedam in de opkomende wijk M4H. Deze wijk is onderdeel van het ‘makers district’. Pionierende en ambachtelijke maakbedrijven
vinden in M4H hun plek, creatieve ondernemers voelen
zich thuis, net als bedrijven in de circulaire maakindustrie.
In M4H broeit van alles in de panden die vroeger gebruikt werden voor fruitoverslag. Hotel Havendijk is goed
bereikbaar met diverse bussen; bus 126, 54, B2, en 51.
De A20 bevindt zich op 10 auto-minuten.
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EVENTS
Hotel Havendijk heeft een ruimte
waar verschillende conferenties en
events gehouden kan worden. Zo
bieden we ruimte voor 200 mensen.
Of u nou een businessseminar wilt
houden of een event wilt geven.
Hotel Havendijk biedt hier de mogelijkheden voor.
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070 888 88 58

info@havendijk.eu

Gedempte Burgwal 45, 2512 BS Den Haag

