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Vondel Hotels opent hotel in Maastricht 

Voormalig klooster verbouwd tot viersterren boutique hotel 

 
 

Vondel Hotels, een ambitieuze hotelgroep in Amsterdam, opent de komende maanden drie nieuwe hotels 

voor de zakelijke en leisure reiziger. Naast Hotel de Jonker en Hotel Overtoomse Houthandel in 

Amsterdam opent Hotel Monastère Maastricht in Maastricht. Het hotel in Maastricht is de eerste locatie 

voor Vondel Hotels buiten de hoofdstad. Het hotel opent na een grondige verbouwing in december 2017 

al haar deuren. 

 

In het voormalig klooster aan de Boschstraat 69-71 komen 56 luxe hotelkamers, een restaurant, bar, 

vergaderzaal en binnentuin. Het Rijksmonument stond al lange tijd leeg. Voorheen was het Leger des 

Heils er gevestigd. Het klooster is gebouwd in de 14e eeuw en kent een rijke geschiedenis. Het is van 

oorsprong een middeleeuwse refugiehuis van de abdij van Hocht, dat in de loop der eeuwen diverse 

malen verbouwd en vergroot is.  

 

Arjen van den Hof, ondernemer en eigenaar van Vondel Hotels: “We zijn trots dit prachtige monument 

aan onze mooie collectie toe te mogen voegen. Hotel Monastère Maastricht is er voor iedereen.  Naast 
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een viersterren design hotel met 56 luxe kamers is het een straight-friendly hotel en een 

ontmoetingsplek voor de LHBT gemeenschap waar met name tolerantie hoog in het vaandel staat. Van 

jong tot oud, van mannen en vrouwen tot families en vriendenclubs, elke geaardheid, iedereen is er van 

harte welkom! Een belangrijke kernwaarde is dat we onze medewerkers zo opleiden dat ze ervoor 

kunnen zorgen dat iedereen zich altijd thuis voelt bij ons.”  

 

Vondel Hotels heeft een sterk track record voor het verzorgen van een omgeving waar alle 

medewerkers, gasten, partners, leveranciers en de lokale gemeenschap worden uitgenodigd, omarmd, 

gewaardeerd en zich gerespecteerd voelen. Het inspirerende hospitality bedrijf zoekt altijd de 

verscheidenheid en streeft-  met op dit moment elf verschillende locaties -  altijd naar variatie. Een 

belangrijk doel is om een authentieke ervaring voor elke gast te creëren door gebruik te maken van 

inzichten en perspectieven van de medewerkers, leveranciers en partners. Het succes is afgeleid van de 

verschillen die ons allemaal uniek maken.    

 

Meer informatie: vondelhotels.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), Hotel Monastère 

Maastricht (2017) en Hotel Overtoomse Houthandel (2018) 

Meer informatie: vondelhotels.com 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

Voor meer informatie over Vondel Hotels, 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.vondelhotels.com/
http://www.vondelhotels.com/
mailto:marketing@vondelhotels.com

