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Hotel De Hallen: urban hotspot voor een perfect verblijf 

 

 

Hotel De Hallen is gevestigd in de voormalige tramremise in Amsterdam West aan het Bellamyplein. Dit 

geweldige monumentale pand behoort tot het belangrijkste erfgoed van de hoofdstad.  Hotel De Hallen 

is urban vintage met een industriële touch. Denk aan trendy Scandinavisch vintage interior design in een 

blauwstalen setting met veel groen, veel planten en moderne kunst. Toegewijd personeel levert 

hoogwaardige service, de kamers zijn luxe en de sfeer is zeer relaxed. Hotel De Hallen is een ware must 

see, de ideale uitvalsbasis voor een citytrip Amsterdam of als locatie voor evenementen. 

 

Het voormalige tramdepot is door hotelier en eigenaar Arjen van den Hof in samenwerking met 

interieurarchitect Marco van Veldhuizen en architect Andre van Stigt met behoud van de originele 

elementen gerestaureerd en gevormd tot een hotel met 57 kamers, een prachtige lobby, vergaderzaal 

in boardroom set up, een bar, ruim terras en restaurant Remise47. In dit restaurant met 

Frans/Internationaal georiënteerde keuken genieten toeristen en locals van klassieke en moderne 

gerechten, bijpassende wijnen en verrassende  cocktails. De ligging van Hotel De Hallen zorgt ervoor dat 

hotelgasten te voet of per fiets Amsterdam kunnen verkennen.   
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Hotel De Hallen is onderdeel van tramremise De Hallen. Het complex dient als werkend hart van 

Amsterdam West en als een centrum voor media, cultuur, mode en ambachten. Het De Hallen complex 

is een belangrijk industrieel monument en staat op de lijst van beschermde rijksmonumenten. Het is 

aan de stad teruggegeven met behoud en benutting van alle potentie die in de architectuur van het 

gebouw besloten zit. Dit past perfect bij de filosofie van Vondel Hotels, het behoud van unieke en 

karakteristieke eigenschappen van de diverse gebouwen en om deze met modern design en traditionele 

elementen te combineren. Vondel Hotels is trots haar collectie van hotels te hebben uitgebreid met 

Hotel De Hallen. 

 

Meer informatie: hoteldehallen.com  

 

 

 

Over Vondel Hotels 

Vondel Hotels is een unieke collectie 4-sterren hotels, short stay appartementen, een prachtige bed & no breakfast en twee 

geweldige restaurants. In deze collectie is de hand van hotelier en eigenaar Arjen van den Hof altijd zichtbaar. Zijn werkwijze 

is even eenvoudig als fenomenaal. Hij versmelt krachtig interior design met een zelfgekozen collectie hedendaagse kunst, 

waarbij de historische karakteristieken van de panden zorgvuldig behouden blijven. Voeg daar de perfecte service door 

toegewijd personeel aan toe en het succes van dit exclusieve collectief is verklaard. Vondel Hotels is als een tweede thuis 

voor zowel zakelijke als leisure gasten.  

 

Het portfolio bestaat uit: Hotel Vondel met restaurant JOOST, Hotel Roemer, b&nb Herengracht, Hotel JL Nº 76,  

Hotel De Hallen met restaurant Remise47, Apartments Prinsengracht, Apartments De Hallen, Hotel de Jonker (2017)  en 

Hotel Overtoomse Houthandel (2018). Meer informatie: vondelhotels.com 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Voor meer informatie over Hotel De Hallen, interviews en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met  

Maren Veltmeijer, Marketing & PR Manager of Roos van Maastricht, Marketing Executive 

E: marketing@vondelhotels.com 

T: +31 (0)20 - 51 50 470 

M: +31 (0) 6 - 46 06 63 01 

http://www.hoteldehallen.com/
http://www.vondelhotels.com/
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