
 
 

 

 

PERSBERICHT  
 

COD en ABN AMRO sluiten financiering RAI Hotel. 
Amsterdam, 7 juni 2016 
 
ABN AMRO Real Estate Clients en ontwikkelaar COD hebben vandaag op de Provada de 
overeenkomst voor de financiering van  de ontwikkeling van het 650 kamers tellende nhow 
Amsterdam RAI Hotel.  
 
Bas Rutten, Senior Director ABN AMRO Real Estate Clients: “Dit spraakmakende project is uniek voor 
Amsterdam, Nederland en Europa. We zijn trots om een professionele partij als COD te kunnen 
faciliteren met deze hotelontwikkeling. Het past goed binnen onze strategie om duurzame en 
ambitieuze projecten te ondersteunen die het binnenstedelijke leefmilieu verbeteren en bijdragen aan 
de consumenten behoeften van de toekomst”.   
 
Het iconische gebouw, ontworpen door OMA (het bureau van Rem Koolhaas) is voor 25 jaar 
verhuurd aan de NH Hotel Group. NH zal het gebouw in gebruik nemen met haar vernieuwende 
concept nhow. In het hotel zal ruimte zijn voor 650 kamers, een top restaurant/bar met sky lounge 
op de bovenste verdieping, een televisiestudio, een parkeergarage met 200 plekken, een 
retail/horeca unit op de begane grond en een wellnesscentrum op de 10e verdieping.  
 
Gert-Wim Bos, Directeur van COD: “Met ABN AMRO hebben we een belangrijke financiële partner 
aan boord voor de realisatie van het project. De financiering toont op een krachtige wijze aan dat het 
vertrouwen van de markt voor dit iconische project groot is.”   
 
Het uiterst duurzame gebouw wordt ontwikkeld door COD in samenwerking met Being Development 
en zal worden gebouwd door Pleijsier Bouw. De bouw van het hotel zal in september 2016 starten. 
De opening staat gepland voor medio 2019. 
 
Het spraakmakende ontwerp van Rem Koolhaas, geïnspireerd op de prominente reclamezuil ‘Het 
Signaal’, sluit naadloos aan op het huidige RAI-complex en biedt tegelijkertijd een nieuwe, moderne 
uitstraling. 
 
In juni 2014 schreven Gemeente Amsterdam en RAI Amsterdam een tender uit voor het ontwikkelen, 
realiseren en exploiteren van een ´headquarter’ hotel bij de RAI. Het winnende concept van OMA, 
COD, Being Development en NH Hotel Group sprong eruit vanwege het spraakmakende ontwerp en 
de toevoeging van bijzondere faciliteiten zoals een televisiestudio, maar ook een kunstgalerie, 
beeldentuin, spa, restaurant en bar.  
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Voor meer informatie met betrekking tot dit persbericht kunt u contact opnemen met:  
 
Bas van Dam (Being Development) 
Telefoonnummer: 06-21711188 
Email adres:bvandam@beingdevelopment.nl 
 
ABN Amro : 
ABN AMRO bedient retail, private banking en corporate banking klanten met een primaire focus op 
Nederland en met selectieve activiteiten in het buitenland. In Nederland wordt klanten een 
uitgebreid en compleet pakket aan producten en diensten aangeboden. ABN AMRO beschikt over 
gedegen financiële expertise en uitgebreide kennis van vele bedrijfstakken. Met een geschiedenis die 
teruggaat tot 1720, heeft de bank van vandaag een leidende positie in Nederland en blinkt uit in het 
internationale Energy, Commodities & Transportation financiering en Private Banking. ABN AMRO is 
gevestigd in meer dan 20 landen en heeft wereldwijd 22.000 werknemers. 
www.abnamro.com.   
 
COD is een creatieve vastgoedontwikkelaar die zich met name richt op zowel nieuwbouw als 
herontwikkeling van hotels, kantoren en woningen. In 2015 levert COD twee hotels in Amsterdam 
op; Motel One aan de Europaboulevard (320 kamers) en Generator (168 kamers) aan de 
Mauritskade. Recent leverde zij het Martha Flora/Bronovo Alzheimerhuis te Den Haag op evenals de 
Amsterdamse projecten Prins en Keizer (Vijzelstraat) en de 5Keizers (Keizersgracht). Ook 
kantoorgebouw De Nieuwe Boompjes in Rotterdam wordt dit jaar opgeleverd. COD heeft momenteel 
meerdere in het oog springende woning- kantoor- en hotelprojecten in ontwikkeling in Nederland. 
www.cod.nl  
 
Being Development ontwikkelt duurzaam vastgoed vanuit een eindgebruikers perspectief, waarbij 
we rekening houden met de directe en indirecte (natuurlijke) omgeving. We (her)ontwikkelen 
woningen, appartementencomplexen, hotels, kantoren, multi-functionele gebouwen, 
recreatieparken en eco-paviljoens. Elke ontwikkeling benaderen we met een open houding en geest, 
waarbij we door middel van interactie, luisteren en ‘voelen’ echt de huidige en toekomstige locatie 
en situatie als gebruiker proberen te begrijpen. Ons doel is om duurzame waarden te creëren in het 
vastgoed. www.beingdevelopment.nl  

NH Hotel Group is beursgenoteerd in Spanje met bijna 400 hotels in 29 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 designhotels 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. De hotels van NH Hotel Group zijn bekroond met de 
Zoover Award voor Beste Hotelketen 2014 en 2015. Kijk voor meer informatie op www.nh-
hotels.com. 
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