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Een bezoek aan het pand van Piet Hein Eek was al een ervaring. 
Maar met de toevoeging van het Hotel is het een totaalbeleving 
geworden. Overnachten in het Hotel is als ondergedompeld 
worden in een unieke wereld met design, kunst, antiek, 
gastronomie en muziek. U wordt ontvangen door ons team dat 
als enig doel heeft om u of uw gasten een heerlijke ervaring en 
geborgenheid te bieden.  

INLEIDING





HOTEL KAMERS 
De kamers bieden wat u van van ons mag verwachten; ze zijn alle dertien heel anders, 
er is tot in het kleinste detail aandacht aan besteed en in elke kamer is het werk van 
een andere kunstenaar te zien. Dertien keer een andere ervaring en als het Studio-
appartement straks af is zelfs veertien keer. In elke kamer wordt u verrast door rust en 
schoonheid en kunt u zich verwonderen. 
 
Hotelkamer prijs: € 135 - € 165. 
Bij boeking van meerdere kamers tegelijk wordt er 1% korting per geboekte kamer 
toegevoegd. Dit betekent dat als u 13 kamers boekt, er 13% korting wordt toegepast. 
Als u binnen een jaar meer dan 20 kamers boekt, bieden wij u 20% 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 
Op de tweede verdieping heten wij u van harte welkom in de lobby, waar de balie dienst 
doet als receptie, bar en keuken. Dit is de huiskamer van het hotel waar we onze uiterste 
best doen om u niet alleen een bijzondere ervaring te bieden maar ook, of misschien wel 
vooral, warmte en geborgenheid te geven. In het Lobby Restaurant kunt u terecht voor 
ontbijt, lunch, diner, snacks en drankjes. Vanuit het restaurant bieden twee openslaande 
deuren toegang tot een royaal zonovergoten dakterras met een afdak voorzien van heaters. 
Op het terras staat een kunstwerk van de Mexicaanse kunstenaar Daniel Ruanova en er is 
een muurschildering van Jan van der Ploeg te zien.







DE VERGADERRUIMTE   
Onderdeel van het Lobby Restaurant is de Vergaderruimte die ook gebruikt kan worden voor 
ontbijt- en lunchbijeenkomsten en voor privédiners. Als de ruimte niet geboekt is, is hij onderdeel 
van het restaurant. WhiteNoiseDada presenteert er een installatie met schilderijen die zijn gemaakt 
van afgedankte kantoorplanten en oude plastic zakken. De marshmallow-achtige betonnen muur 
is gemaakt van het schuim van oude matrassen. In de wand zit een veborgen deur die toegang 
biedt tot de naastgelegen studio. Dit is een appartement waarin het Hotel en Wonderkamer in 
elkaar versmelten. De ruimte is als ‘Kamer 14’ te huur maar wanner dat niet het geval is, is het 
onderdeel van de Wonderkamer. 

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 drankjes en eten): € 435,60

Alle prijzen zijn inclusief BTW.







DAKBAR 
In de machinekamer stond vroeger een liftmotor, zo groot als een Fiat 500. Toen we (helaas) 
de oude lift moesten vervangen voor een nieuwe bleef er genoeg ruimte over voor een bar. 
Het is een gekke plek geworden, maar wel echt een bar waar u met bijzonder eten en een 
drankje kunt genieten van het panoramische uitzicht over de stad en de groene omgeving. 
Onze kok en buurman, Siva, maakt er een creatieve mix van Indiase en Europese gerechten. 
Hij serveert ook diverse cocktails, bieren en Neleman-wijnen. Het DAKBAR-terras is gelegen 
op het dak van het hotel en steekt met kop en schouders uit boven de directe omgeving. 
Het uitzicht is er prachtig en vormt tevens een perfect decor voor (privé)feesten. 
 
Tarief per dagdeel (exclusief drankjes en eten): € 181,50 
(ochtend / middag / avond)  

Alle prijzen zijn inclusief BTW.







WONDER KAMER 
De Wonderkamer bevindt zich achter het Lobby Restaurant en de Vergaderruimte. 
Het is een labyrint van wanden, kamers en gangen waarin onze meest bijzondere 
producten, antiek en vooral het werk van de kunstenaars met wie we werken te zien 
zijn. Zelfs de ’Nachtwacht’ (de ruimte waar ‘s nachts de nachtwacht resideert) is een 
kunstwerk gemaakt door Teun Zwets. Overdag is het een onderdeel van de Wonderkamer 
en voor gasten te bezichtigen en ’s nachts is het een fuctionele ruimte waar nachtwacht 
kan rusten tijdens het uitoefenen van zijn werk. De Wonderkamer verandert met regelmaat 
en geeft steeds opnieuw aanleiding tot verwondering.  





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.



carpet design and art direction of wall paint color

WAT ZIJN DE MOGELIJKHEDEN IN BEELD: 
Wilt u het hele hotel met alle mogelijkheden voor uzelf en uw gasten hebben? 
Boek dan de locatie en alle 13 (14, inclusief het Studio-appartement) kamers.

In en rond ons pand met een oppervlakte van ruim 11.000 vierkante meter zijn er naast 
de omschreven ruimtes tal van andere mogelijkheden!

Dinner in our workshop with Michelin-star chef Sergio Herman, 2016

Sergio Herman diner in de werkplaats



DDW feest bij DAKBAR PARADE festival in eigen straat



Nieuw Amsterdams Peil concerten in de werkplaatsTROMP festival in de werkplaats

Piet en DJ Lady Aïda in Restaurant van Piet Hein Eek



Momenteel wordt ons oude restaurant verbouwd. Binnenkort opent hier het Grand Café van Piet Hein Eek. 
De ruimte zal kleiner worden dan het oorspronkelijke restaurant, het krijgt een meer intieme en ontspannen 
sfeer. Er komen openslaande deuren naar het eigen straatje en een grote aparte ruimte die te huur is voor 
evenementen, privédiners en feesten waar ongeveer 100 mensen kunnen dineren. 

Na de verbouwing van het restaurant gaan we het perron verbouwen. De galerie zal daar haar definitieve plek 
krijgen. De ruimte is ook beschikbaar voor recepties en bijeenkomsten. Tot die tijd is het perron onze vrijplaats!



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, 3, 8, 12, 18, 25)



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.                               


