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In dit document krijgt u een indruk van de inspirerende 
omgeving en de eindeloze mogelijkheden die wij bieden in ons 
pand en Hotel Piet Hein Eek waar we een nieuw perspectief 
op gastvrijheid en warmte hebben gecreëerd. Op het moment 
dat u binnenstapt in onze wereld raakt u ondergedompeld in 
een wereld vol creativiteit, design, ambacht en kunst. 

INLEIDING





HOTEL KAMERS  
Omdat elke kamer aan een andere kunstenaar is gewijd zijn de kamers allemaal verschillend 
maar bieden ze hetzelfde gevoel van comfort. De kamers zijn met een mix van eigen 
ontwerpen, kunst, antiek en de samen met Auping ontwikkelde bedden naar de hoogste 
standaard van interieur vormgeving ingericht.  
 
Hotelkamer prijs: € 135 - € 165. 
Boekt u meerdere kamers tegelijk? Dan wordt er 1% korting per geboekte kamer toegevoegd. 
Wanneer u alle 13 kamers boekt, krijgt u 13% korting. Boekt u binnen een jaar meer dan 20 
kamers? Dan ontvangt u 20% korting op toekomstige boekingen voor de rest van het jaar. 

Kamer 13 / Marc Mulders 

Kamer 12 / Tokihiro Sato 
Alle prijzen zijn inclusief BTW.



Kamer 11 / Marc Ruygrok Kamer 8 / Tom Claassen 



Kamer 5 / Willem van den Hoed 



Kamer 11 / Marc Ruygrok 



HET LOBBY RESTAURANT 
In het Lobby Restaurant kunt u genieten van een ontbijt, lunch en diner. 
Dit is de huiskamer van het hotel waar we ons uiterste best doen om u niet alleen 
een bijzondere ervaring te bieden maar ook, of misschien wel vooral, warmte en 
geborgenheid te geven. 





DE VERGADERRUIMTE 
De Vergaderruimte is te huur voor vergaderingen, conferenties en andere besloten 
evenementen. Ons restaurant team verzorgd  graag uw gezamenlijke lunch en/of diner 
arrangement tijdens uw vergadering.   
 
Tarief per dagdeel (exclusief drankjes en eten): € 181,50 
(ochtend / middag / avond)  
 
Tarief per gecombineerd dagdeel - 10% (exclusief drankjes en eten): € 326,70 
(ochtend + middag / middag + avond)  
 
Tarief gehele dag - 20% (exclusief lunch en drinken): € 435,60 
 

Alle prijzen zijn inclusief BTW.



DAKBAR 
De DAKBAR is open van donderdag t/m maandag om ontspannen te genieten van 
creatieve gerechten, drankjes en inspirerende muziek. Het is ook mogelijk om uw 
privéfeest te geven bij DAKBAR.    
 
Tarief per dagdeel (exclusief drankjes en eten): € 181,50 
(ochtend / middag / avond)  
 

Alle prijzen zijn inclusief BTW.



DE WONDERKAMER 
Het Lobby Restaurant en de Vergaderruimte zijn onderdeel van de Wonderkamer, een 
galerieruimte waar u kunt verdwalen tussen design, kunst en antiek. De Nachtwacht, een 
werk van kunstenaar Teun Zwets, is een kamer die zowel functioneel als een opzichzelfstaand 
kunstwerk is. Overdag is de ruimte toegankelijk voor alle gasten en bezoekers en ‘s nachts 
verblijft hier onze nachtwacht om de wacht te houden over onze gasten.   
 
 





HET VERGADERHUISJE 
Het vergaderhuisje van Piet Hein Eek is gelegen op het perron achter het restaurant. 
Deze ruimte is te huur voor een vergadering. Er is een tv scherm beschikbaar waarop u 
een presentatie kunt verzorgen. De ruimte is beschikbaar voor maximaal 14 personen en 
beschikt over een uitstekende klimaatregeling. 
 
Tarief per dagdeel (exclusief drankjes en eten): € 181,50 
(ochtend / middag / avond)   
 
 

Alle prijzen zijn inclusief BTW.



ROUTEBESCHRIJVING

Vanaf de snelweg
Komt u over de snelweg uit de richting Tilburg, Den Bosch of 
Nijmegen, volg dan bij Eindhoven de randweg N2 (Eindhoven, 
Veldhoven), neem afslag 30 (Strijp en centrum), neem de 1e afslag 
(Strijp), ga bij het stoplicht rechtsaf de Noord-Brabantlaan op, ga 
bij het eerstvolgende stoplicht rechtsaf de Van der Muydenstraat in, 
volg deze straat tot het einde en ga dan rechtsaf, na het viaduct bent 
U in de Halvemaanstraat, na een paar honderd meter ziet U links 
Piet Hein Eek. Vanaf de parkeerplaats kunt U om de hoek achter het 
gebouw doorlopen en zult U de verlichte uithangblokken van het 
hotel tegemoetlopen.

Komt u over de snelweg uit de richting Antwerpen, Venlo of 
Maastricht volg dan bij Eindhoven de randweg N2 (Eindhoven, 
Veldhoven) neem afslag 31 Veldhoven, ga bij het stoplicht linksaf 
de Noord-Brabantlaan op, ga bij het 3e stoplicht linksaf de Van der 
Muydenstraat in, volg deze straat tot het einde en ga dan rechtsaf,  
na het viaduct bent u in de Halvemaanstraat, na een paar honderd 
meter ziet u links Piet Hein Eek. Vanaf de parkeerplaats kunt U 
om de hoek achter het gebouw doorlopen en zult U de verlichte 
uithangblokken van het hotel tegemoetlopen.

Vanaf de rondweg
Komt u over de rondweg noord, ga dan na het spoorwegviaduct 
meteen de ventweg op. Bij de kruising met de Zwaanstraat 
naar rechts en bij de nieuw aangelegde rotonde naar links de 
Halvemaanstraat in. Na 100 meter aan de rechterkant Piet Hein 
Eek. Vanaf de parkeerplaats kunt U om de hoek achter het gebouw 
doorlopen en zult U de verlichte uithangblokken van het hotel 
tegemoetlopen.

Komt u over de rondweg zuid, ga dan na de rotonde met de 
Tilburgseweg rechtsaf, volg de richting Veldhoven, let op, ga na de 
rotonde meteen rechtsaf de Koenraadlaan in, volg deze tot het 1e 
kruispunt, na een klein stukje rechts ziet u aan de linkerkant Piet Hein 
Eek. Vanaf de parkeerplaats kunt U om de hoek achter het gebouw 
doorlopen en zult U de verlichte uithangblokken van het hotel 
tegemoetlopen.

Bus vanaf Centraal Station Eindhoven
Bus 401 richting Eindhoven Airport of 402 Veldhoven-Zonderwijk, 
stap uit bij halte Cederlaan (reistijd ong. 8 minuten). Loop vanaf 
de halte richting de rondweg (na het uitstappen links), steek de 
rondweg over en volg deze tot de Plaggenstraat, Ga hier linksaf 
en volg deze tot Piet Hein Eek. Wanneer U langs de ingang van de 
winkel afloopt ziet U links om de hoek achter het gebouw de verlichte 
uithangblokken van het hotel.

Buslijn 13 is ook mogelijk, Deze stopt in de Halvemaanstraat bij  
Piet Hein Eek. Echter deze bus gaat maar 1 keer per uur.

Vanaf Eindhoven Airport
Bus 401 richting Centraal Station – halte Cederlaan (reistijd ong.  
11 minuten)

Beeldbuisring 201
5651 HA Eindhoven
The Netherlands



SAMENWERKINGEN
 
Dit hotel heeft ons de kans geboden om samen te werken met 
een lijst van interessante bedrijven, kunstenaars en ontwerpers:
 
LACQ 
Muurverf en de ontwikkeling van vloerverf
 
Studio RENS       
Tapijtontwerp en art direction van de muurverfkleuren
 
LABO 
Productie van de deurklinken 
 
Best Wool
Tapijtenproductie
 
Auping
Beddenproductie 
 
Studio BOOT
Letterontwerp
 
Villeroy & Boch 
Toiletten, badkuipen en douches
 
Neleman Wine 
Wijnen in de DAKBAR

 
KUNSTENAARS 

Kunstenaars in de hotelkamers:
Daniel Ruanova / Gabriel Roca / Bert Teunissen / Jan van 
der Ploeg / Marc Mulders / Marc Ruygrok / Peter van der 
Heijden / Reinoud van Vught / Sjimmie Veenhuis / Tokhiro 
Sato / Tom Claassen / Willem van den Hoed 
 
WhiteNoiseDada 
Kunst in de vergaderruimte 
 
Scarlett Hooft Graafland 
Foto in de ingang van de studio 
 
Aart Roos
Kunst in de gang van het hotel 
 
Anthon Beeke 
Foto in Kamer 8 
 
Kunstenaars/ontwerpers in Wonderkamer:
Studio van Asseldonk / Arsenio Rodriguez / Floris Wubben 
 
 
FOTOGRAFIE

Nick Bookelaar  
(pp 1, 4, 9, 14, 17)



info@pietheineek.nl
hotelpietheineek.nl

 
Heeft u een vraag of wilt u mogelijkheden bespreken die niet 
zijn beschreven? Als het over het hotel en/of restaurant gaat 
kunt u contact opnemen met hotel@pietheineek.nl. Voor overige 
vragen: info@pietheineek.nl.                               


