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“Inspirations” bij ReeHorst

Wat zou Claire vinden?
Op deze stormachtige dag is het warm binnenkomen bij ReeHorst, het
landelijk gerenommeerde Congres & Eventcenter met 4-sterren Hotel
in Ede-Wageningen. In de ontvangsthal waant de gast zich onmiddellijk in
een stijlvolle ambiance. Een elegante sfeer, modebewust en tegelijk kosmopolitisch. De verschillende talen die gesproken worden aan de bar in de
brasserie bevestigen dit beeld. Tot in de puntjes verzorgd en doorgevoerd
in alle details. Gelukkig heb ik vandaag hoge hakken aan!

Groots en toch intiem
ReeHorst wordt succesvol geleid door
ondernemer Ruud de Corte en een
team van ruim 100 professionals, maar
het is de mysterieuze Claire die de gast
meevoert en van haar wereld laat genieten. De wereld van Claire is luxe en
verfijnd met een internationale dynamiek. In de ruime ontvangsthal en de
grote zalen verwelkomt ze ons met de
allure van een bruisende wereldstad.
In Live-Cooking Restaurant Valentino
en de Brasserie-bar bepalen de warme
kleuren paars, roze en wit, luxe stoffen

en natuurlijke materialen, de warme
en relaxte sfeer. Hoewel alle ruimtes
riant zijn, worden overal verrassende
intieme hoekjes gecreëerd. Ook de 88
hotelkamers met luxe suites en Boutiquerooms zijn met bijzonder veel
aandacht voor detail ingericht. De vier
suites met namen als ‘Paris’ en Venezia’
ademen de sfeer van deze romantische
steden en spelen in op de wensen van
Claire. De zeer bijzondere President 3D
Wellness Suite is zelfs winnaar van de
award “Op 1 na mooiste hotelkamer
van Nederland”.

“The female touch”
Wie is toch die mysterieuze Claire die
hier de scepter lijkt te zwaaien? “Bij
elke beslissing die we nemen geeft
Claire ons inspiratie”, vertelt De Corte.
“In al onze ontwikkelingen laten we
ons graag door haar leiden. Het is de
internationale stijl met de bijzondere
‘female touch’ van Claire die we in ReeHorst willen laten zien.” Dit voel je aan
de sfeer en dat zie je aan alle details en
de kleuren, maar dit voelt de gast ook
aan de manier waarop ze persoonlijk
benaderd wordt. “Claire geeft ReeHorst
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een unieke plek in de hospitality wereld. Ons team is zeer gepassioneerd en
professioneel en heeft veel kennis en
ervaring in de gastvrijheid, maar wat
veel belangrijker is, is dat deze gastvrijheid écht, oprecht en authentiek is.
Wij zijn als het ware die oorspronkelijke herbergier die iedere gast nog persoonlijk verwelkomt en een fijne tijd
wil bezorgen.”

Een tikje uitdagend
Het vrouwelijke perspectief omarmd
De Corte oprecht zeer bewust: “Vrouwen zijn leidend en toonaangevend in
de congres- en eventwereld. Een onpersoonlijk en neutraal concept past daar
niet meer bij.” ReeHorst heeft hierin de
duidelijke keuze gemaakt voor de vrouwelijke touch. Hiermee onderscheiden
ze zich duidelijk van de standaard congreslocatie. “Wij hebben ervoor geko-

zen om te innoveren en te investeren
om deze onderscheidende positie te
versterken. De elegante zalen van RH
Paris zijn de eerste fase hiervan.” Claire is een vrouw met stijl: de aandacht
die er gestoken is in de details is veelal
subtiel, soms duidelijk aanwezig en
“met een knipoog” een tikje uitdagend.
En Claire schroomt vooral niet om een
statement maken door te kiezen voor
opvallende kunstwerken en flamboy-
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ReeHorst met het viersterrenhotel en
Live Cooking Restaurant Valentino verzorgt het allemaal onder een dak.

ante kroonluchters. Elke zaal heeft zo
zijn eigen verhaal en er is zelfs aan
geurbeleving gedacht. “Vrouwen voelen zich hier thuis en genieten van alle
details. Maar ook mannen zijn blij met
onze bijzondere aanpak. Als man krijg
je hier het idee dat Claire subtiel over je
wang streelt.”
Nieuwe internationale belevingen
Het historische gebouw van ReeHorst
werd in 1932 oorspronkelijk gebruikt als
‘Vermaeckcentrum’ door het personeel
van de ENKA fabriek. De glamourvolle
en uitdagende dame die destijds op
de brochures stond ter promotie van
ENKA’s zijden stoffen en panty’s is de
inspiratiebron geweest voor Claire. Zo
blijft de geschiedenis toch een belangrijk onderdeel van de nieuwe richting
die ReeHorst volgt. Claire neemt alle
impressies die ze opdoet tijdens haar
reizen mee naar Ede-Wageningen en
creëert zo de stijl voor de internationale
zalen van ReeHorst. RH Paris is al direct
na de opening een succes. Zalen met
namen als ‘Coco’, ‘Salon Claire’, ‘LouLou’
en ‘Theatre Cerise’ laten de gasten de
elegante sfeer van Parijs beleven. Dit
jaar zullen meerdere zalen een metamorfose krijgen met het stoere New
York als inspiratie met een secret popup foodmarket en vintage lounge-club.
En volgend jaar staat de hippe wereldstad London op de planning compleet
met TV studio’s. Het viersterren Hotel
opent dit jaar 8 nieuwe Boutique Suites en volgend jaar een exotisch Wellness-resort.

Ontdek ook de wereld van Claire
De 14.000 vierkante meter aan hospitality die ReeHorst rijk is, mag met
recht een Unique Selling Point genoemd worden. Voor een vergadering,
een dagvullend congres of een compleet verzorgd feest. Mét de mogelijkheid om heerlijk te blijven slapen voor
wie ’s ochtends fris op zijn of haar congres wil verschijnen. Of voor degene
die nét iets te veel heeft genoten van
de gin-tonics tijdens het spetterende
bedrijfsfeest. Congres- en Eventcenter

Met 39 zalen heeft ReeHorst oneindig
veel mogelijkheden. Er zijn theaterzalen met perfecte zichtlijnen voor verschillende groepsgroottes, een groot
aantal subzalen voor extra workshopsessies, zalen die geschikt zijn voor
beurzen, trainingen, cursussen en productintroducties met veel daglicht,
maar ook zalen met de chique sfeer die
past bij een galadiner en modeshow.
State-of-the-art technische faciliteiten en een persoonlijke event-specialist zorgen dat het de gast aan niets
ontbreekt en onverwachte zaken ter
plekke worden geregeld, 100% flexibel
en transparant. De Corte noemt deze
faciliteiten de basis die moet kloppen:
“De female touch van Claire en onze
individuele aandacht, dat maakt een
event pas echt mooi en bijzonder.” Claire, die op de achtergrond meekijkt en in
het oor fluistert, zij maakt het verschil.
Claire is dan ook niet van de gladde
verkooppraatjes, liever heeft ze dat u
komt kijken, de sfeer voelt en u zich laat
verwennen. Ontdek het ook en Have a
Great Stay bij ReeHorst!

Zakelijke mogelijkheden
ReeHorst, Bennekomseweg 24, 6717 LM Ede-Wageningen, T: 0318 - 750 300,
E: sales@reehorst.nl, I: www.reehorst.nl
ReeHorst biedt een wereld van 14.000 m2 cosmopolitan hospitality met de “female touch” van Claire Cortez, compleet met het 4-sterren RH Hotel (88 kamers met
luxe suites en boutique rooms), het Live Cooking Restaurant Valentino en de Brasserie-Bar. ReeHorst heeft 39 zalen, een capaciteit van 3000 personen en 700 eigen
parkeerplaatsen, centraal in Nederland en ligt naast het station Ede-Wageningen.
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