
Gastheer in de wereld 
van hotelrenovaties

Samen maken we morgen.



Grip op het proces
Salverda neemt uw project uit handen, van idee 
tot oplevering. Bij de renovatie vormen uw plan-
nen ons uitgangspunt. Door vanuit uw visie te 
denken, zijn we in staat om snel de juiste keuzes 
te maken. Zo houden we grip op het proces. En 
verrassen we u en uw gasten met een sfeervolle, 
nieuwe uitstraling. 

Samen maken we morgen
Van realistische plannen tot duidelijke afspraken 
en goed werk, we doen wat u van ons verwacht. 
We zijn trots op onze hotelrenovaties en genie-
ten ervan om aan de slag te gaan met mooie 
projecten. Samen maken we morgen!

Een perfect resultaat binnen de afgesproken tijd 

Het hotelleven zit vol dynamiek. Op een normale dag, maar helemaal wanneer 

er een renovatie plaatsvindt. Salverda is gastheer in de wereld van hotelreno-

vaties. We kennen uw branche als geen ander. En weten dat u maar één ding 

voor ogen heeft: een perfect resultaat binnen de afgesproken tijd.

“  Salverda begrijpt    
de eisen van de klant,  
ze helpt onze doelen   
te bereiken”

Andrew Ross 
projectmanager Global Holdings Management Group

‘ Namens onze opdrachtgever werkten we met Salverda aan de renovatie 

van het Hotel Pulitzer in Amsterdam. Een uniek complex van 25 monu-

mentale grachtenpanden rond onze verrassende binnentuin in het 

centrum van de stad. De locatie en de complexiteit van de gebouwen in 

het bijzonder maakten het project zeer uitdagend, omdat het hotel in 

bedrijf bleef tijdens de gefaseerde renovatie.’

‘ De proactieve en meedenkende houding van het team van Salverda 

speelde een grote rol om als bouwteam hoge kwaliteit te leveren binnen 

een strakke planning. Ook voor de gasten van het hotel en de lokale 

gemeenschap werd de overlast zoveel mogelijk beperkt.’

‘ Salverda begrijpt de eisen van de klant, ze helpt onze 

doelen te bereiken en is bereid om een extra stap te 

zetten om dat te realiseren.’



Renovatie Park Hotel

Voor Park Hotel Amsterdam heeft Salverda de complete 
oude gevel gerenoveerd. Een deel van de gevel is monumen-
taal. In eerste instantie zijn er 3 proefkamers voorzien van 
nieuwe kozijnen, nieuwe betimmeringen en nieuw geluids- 
en zonwerend glas. Ook zijn er geluidsmetingen verricht om 
vast te leggen dat de geluidsniveaus in de kamers fors zijn 
gereduceerd. Alle bestaande kozijnen zijn vervangen incl. 
ramen en deuren.

Ook hebben wij in een eerdere opdracht interne en externe 
renovatiewerkzaamheden uitgevoerd. De hotellobby, restau-
rant, vergaderzalen en 82 hotelkamers zijn voorzien van 
nieuw meubilair en stofferingen, nieuw sanitair en tegelwerk 
in de badkamers en diverse elektra- en werktuigbouwkun-
dige aanpassingen. De complete renovatie van de begane 
grond, kelder en 1e verdieping van het hotel is in samenwer-
king met onze eigen afdeling Betonwerken gerealiseerd.



Strak programma
Korte doorlooptijd
Wanneer u uw hotel laat renoveren, merkt u dat 
onderaan de streep. Het is dan ook van belang 
dat de doorlooptijd van uw renovatie zo kort 
mogelijk is. Salverda stelt een realistische plan-
ning op. Uit ervaring weten we precies waarop 
we moeten letten. Zo sluiten we risico’s uit. En 
kunt u op de afgesproken datum weer volop 
sleutelkaarten uitdelen.

In bedrijf blijven
Een renovatie vraagt om een goede planning. 
Wanneer we de lobby onder handen nemen, 
heeft u elders een representatieve ontvangst-
plek nodig. En pakken we de vergaderzalen aan, 
dan ondervindt u het liefst zo min mogelijk hin-
der. Daarom stellen we een effectief plan op. Zo 
blijft u in bedrijf en kunt u zonder zorgen gasten 
blijven verwelkomen.   

Logistiek plan
Van de Amsterdamse grachtengordel tot de 
binnenstad van Den Haag, op veel drukke plek-
ken hebben we al hotels gerenoveerd. Efficiënt 
werken vormt ons uitgangspunt: we maken een 
logistiek plan en vragen waar nodig vergunnin-
gen aan. Hierdoor lijkt alles vanzelf te gaan. En 
laat dat nu precies zijn hoe u het graag ziet.   

We kennen de scenario’s en 
weten precies wat u nodig heeft

Het runnen van een hotel is als een voorstelling. Van de schone lakens tot het 

buffet, ieder onderdeel heeft een eigen scenario dat elke dag op zijn mooist 

wordt uitgevoerd. Een hele kunst, zeker wanneer het vertrouwde speelveld 

even niet bereikbaar is. Salverda begrijpt dat. Als gastheer in de wereld van 

hotelrenovaties kennen we de scenario’s. En dat merkt u. We hanteren een 

strak programma, denken mee over de juiste sfeer en stellen het perfecte team 

samen. Precies wat u nodig heeft! 

De juiste sfeer
Rechtstreeks bij de bron
Het ontwerp van de architect bestaat uit unieke 
details. Soms zijn die details zo uniek, dat de 
materialen onvindbaar lijken. In die gevallen 
doen wij een beroep op ons internationale net-
werk van leveranciers. Via dit netwerk lukt het 
ons vrijwel altijd om materialen rechtstreeks bij 
de bron te verkrijgen. Tegen de juiste prijs uiter-
aard. 

Samen details uitwerken
Staan alleen de grote lijnen op papier? En is de 
exacte invulling van uw project nog onbekend? 
Salverda geeft advies. Door creativiteit te com-
bineren met kennis van renovaties, bieden we 
onderscheidende en tegelijkertijd realistische 
voorstellen die aansluiten bij uw budget. Daar 
komt u verder mee!

Sleutelklaar opleveren
In hoeverre wij uw hotelrenovatie uit handen 
nemen, bepaalt u helemaal zelf. Het is bij ons 
zelfs mogelijk om ruimtes sleutelklaar te laten 
opleveren. Van de vloerbedekking tot het bed-
dengoed, met ons netwerk van leveranciers 
kunnen we alles voor u regelen.    

Het perfecte team
Efficiënt met het juiste materieel
Elke hotelrenovatie vraagt om specifiek materi-
eel. Daarom beschikken wij over een eigen 
materieeldienst, die ons voorziet in wat we 
nodig hebben. Hierdoor staan we nooit stil en 
kunnen we ons werk altijd op de meest efficiënte 
wijze uitvoeren.

Veiligheid boven alles
Veiligheid boven alles, dat is ons credo. We zijn 
ons ervan bewust dat we op plekken werken 
waar veel mensen samenkomen. Hierop passen 
we onze werkzaamheden aan. Ook onze eigen 
mensen bieden we een veilige omgeving, zowel 
letterlijk als figuurlijk. We vinden het belangrijk 
dat zij zich thuis voelen bij Salverda. Want 
samen maken we morgen. 

Hulp bij onderhoud 
Van een klemmende deur tot een vervelende 
lekkage, voor onderhoudswerkzaamheden heeft 
u een eigen technische dienst. Heeft uw team 
versterking nodig in vorm van kennis of man-
kracht? Dan staan onze mensen klaar om te 
helpen. 



Verbouwing Art’Otel te Amsterdam

Het Art’Otel is gevestigd in een monumentaal pand in het 
hartje van Amsterdam, waar voorheen o.a. De Koninklijke 
Hollandse Lloyd en vele jaren later het Kadaster gevestigd 
waren. Salverda heeft het pand volledig gerenoveerd en een 
nieuw gedeelte op het dak gebouwd. Na kaalsloop hebben we 
105 nieuwe hotelkamers, lobby, receptie, event rooms, horeca 
en keuken gerealiseerd. Ook renoveerden wij de sauna, fitness 
en zwembad van het naastgelegen Victoria hotel. 



“ De medewerkers zetten zich 
voor de volle honderd procent 
in om een project tot een goed 
einde te brengen”

Ton Snel 
property manager Bilderberg

‘ Salverda werkt met een jong en gemotiveerd team aan hotelrenovaties. 

De medewerkers zetten zich voor de volle honderd procent in om een 

project tot een goed einde te brengen. Die gedrevenheid komt in de 

praktijk tot uiting. Een meerwaarde, want hotels renoveren is een vak 

apart. We willen 24 uur per dag, 7 dagen per week doordraaien. 

Een wens waar Salverda flexibel op inspeelt.’ 

‘ Door projecten in fases op te pakken, regelmatig te overleggen en de 

juiste mensen in te zetten, is de overlast voor zowel ons als onze gasten 

beperkt. Bovendien werkt het team conform planning en is het afwer-

kingsniveau hoog, waardoor we nergens 

omkijken naar hebben.’  



Samen maken we morgen.
Een vertrouwde naam in de bouw, dat is Salverda. We zijn 
een familiebedrijf dat is gespecialiseerd in hotelrenovaties. 
Maar we doen meer. Zo bouwen, onderhouden en renoveren 
we woningen, utiliteitsgebouwen, industriële panden en 
betonwerken. 

Daarbij vormt continuïteit ons sleutelwoord: elk project 
voeren we uit met vakkundig personeel, modern materieel 
en een selecte groep professionele partners. Samen maken 
we morgen!

“  Alleen aannemers met veel 
ervaring in de hotelbranche 
komen in aanmerking voor 
het Quietroom Label”

Lucas Keizer
directeur Kenniscentrum Geluidsisolatie

‘Een mooi zwembad, een goed restaurant en een ruime slaapkamer. Hoe meer luxe hotels bieden, hoe 

meer sterren ze krijgen. Gek genoeg speelt geluidsisolatie geen rol. En dat terwijl geluidsoverlast in de 

top 3 van hotelergernissen staat. Daarom hebben wij speciaal voor hotels het Quietroom Label geïn-

troduceerd. Hotels die aan onze richtlijnen voldoen, ontvangen het label en onderscheiden zich 

daarmee in de markt.’

‘Om het hotels gemakkelijk te maken, certificeren we ook aannemers. Salverda is in Nederland het 

eerste bouwbedrijf dat het Quietroom Label draagt. Medewerkers van Salverda volgen regelmatig 

trainingen op het gebied van geluidsisolatie, kunnen bij onze experts terecht voor advies 

en hebben toegang tot onze database met geluidswerende producten.’

‘Alleen aannemers met veel ervaring in de hotelbranche komen in aanmerking voor het Quietroom 

Label. Verwachting is dat elk Europees land straks over een of twee aannemers met het label beschikt. 

Door kennis te delen, kunnen we geluidsrichtlijnen verder verbeteren, ons netwerk versterken en het 

verblijf in een hotel nog aangenamer maken.’



Renovatie Pulitzer Hotel te Amsterdam

Salverda heeft 5-sterren Hotel Pulitzer, gelegen aan de Kei-
zersgracht en Prinsengracht, volledig gerenoveerd in diverse 
fases. De 25 monumentale grachtenpanden dateren uit de 
17de en 18de eeuw. In de eerste fase hebben wij funderings-
herstel uitgevoerd en renoveerden wij 80 hotelkamers 
inclusief het restaurant, keuken en meeting rooms. In de 
tweede fase hebben wij de lobby, entree en nog eens 140 
hotelkamers volledig vernieuwd. Ook de tuin is volledig door 
ons ingericht. 

De bouwlogistiek hebben wij opgelost door het plaatsen van 
een torenkraan die zowel de Keizersgracht als Prinsengracht 
kon bereiken. Door slim gebruik te maken van de beschik-
bare ruimte voerden wij de werkzaamheden uit met beperkte 
overlast voor de omgeving.



“ Het team plant renovatie-
werkzaamheden op zo’n 
manier dat onze gasten 
nauwelijks hinder   
ondervinden.”

Bij Salverda werken we met meer dan tweehonderd mensen aan de dag 

van morgen. We geven advies, zetten graag een stapje extra en doen wat we 

beloven. Deze kwaliteiten versterken we met onze grootste kracht: het leggen 

van verbindingen. Door lean te werken en opdrachtgevers bij onze werkzaam-

heden te betrekken, halen we het beste in elk project naar boven. 

Salverda vormt onderdeel van de Schagen Groep, die een totale omzet 

realiseert van € 140.000.000,- per jaar. We zijn een ambitieus, eerlijk en 

financieel gezond bedrijf. Dat ziet u terug in onze cijfers: 

De kracht van Salverda

   2014        2015   2016

x1000 euro 2016 2015 2014
Omzet 91.464 81.688 70.784

Totaal vermogen 33.988 27.115 24.035

Vlottende activa 32.984 26.215 23.192

Vlottende passiva 20.940 15.190 14.891

Quick ratio 1,53 1,68 1,51

Current ratio 1,58 1,73 1,56

Solvabiliteit % 31% 35% 29%
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Bram van der Hoek 
managing director Europe Hotels Private Collection

‘ Aannemers staan erom bekend dat ze ‘s morgens vroeg beginnen en ’s 

middags op tijd klaar zijn. Salverda vormt een uitzondering op de regel. 

Het team plant renovatiewerkzaamheden op zo’n manier dat onze gasten 

nauwelijks hinder ondervinden. Op het gebied van geluid, maar ook als 

het gaat over de circulatie in het gebouw. Een mooi voorbeeld zijn de 

recepties: wanneer het team die aanpakt, wordt elders een tijdelijke 

ontvangstruimte ingericht.’ 

‘ Bij het Park Hotel in Amsterdam heeft Salverda een complexe dak- en 

gevelrenovatie voor ons uitgevoerd. We moesten steigers bij het pand 

plaatsen, maar wilden tegelijkertijd dat gasten van hun uitzicht konden 

genieten. Door het project in fases op te pakken en van beneden naar 

boven te werken, beperkte Salverda de overlast. Op dat soort momenten 

komt de meerwaarde van het bedrijf echt naar voren. Door continu mee 

te denken over het proces en strakke tijdslijnen te hanteren, blijven we 

volledig operationeel. En dat is waar het uiteindelijk om draait.’



Renovatie Victoria Hotel Amsterdam 

Salverda Bouw heeft een totaal renovatie uitgevoerd aan het hotel Park Plaza Victoria Amster-
dam in opdracht van PPHE Hotel Group. Dit markante en monumentale pand is zowel aan de 
buitenzijde als aan de binnenzijde gemoderniseerd.

Park Plaza Victoria Amsterdam is gelegen op de hoek van Damrak en Prins Hendrikkade, direct 
tegenover het centraal station in hartje Amsterdam. Park Plaza Victoria Amsterdam bevindt zich 
naast het Art’Otel Amsterdam, een monumentaal pand dat door Salverda Bouw een aantal jaren 
eerder is omgebouwd tot hotel. Logistiek gezien was dit een grote uitdaging.

De algemene ruimten op de begane grond zijn voorzien van een eigentijds interieur met een ken-
merkende sfeer. De lobby, receptie, bar, restaurant en conferentiezalen zijn volledig vernieuwd. 
Het hotel heeft de gelegenheid gegrepen om ook de indeling volledig op de schop te gooien 
zodat het voor de gasten nog logischer en gastvrijer wordt.

Dit alles is gefaseerd uitgevoerd waarbij de gasten van het in gebruik blijvende hotel zo weinig 
mogelijk overlast ondervonden. Dat bewerkstelligen wij door het gastengebied en het bouwge-
bied volledig van elkaar te scheiden.

De torenkraan was geplaatst in de omzoomde binnenplaats van het hotel en deze was behoudens 
de punt en de giek volledig door het gebouw omsloten. Het interieur en de techniek van de alge-
mene ruimten zijn volledig gemoderniseerd en voorzien van een schitterende uitstraling. De 
kamers hebben tevens een nieuwe indeling gekregen. De badkamer is vergroot en vernieuwd en 
de kamers hebben een verfrissend interieur, waarbij ook de techniek een aangenaam comfort 
voor de gasten vormt.



Harold Kluit
general manager Swissôtel Amsterdam

‘ Gastvrijheid, dat is wat Swissôtel verkoopt. De mensen van Salverda zijn 

zich daarvan bewust. Terwijl ze hotelkamers, een restaurant of lobby 

renoveren, houden ze rekening met onze gasten. Ook buiten staat het 

team voor uitdagingen. Zo was het tijdens de renovatie van ons hotel aan 

de Dam in Amsterdam niet mogelijk om de boel zomaar open te gooien of 

machines op straat te zetten. Ondanks dat zijn de werkzaamheden 

efficiënt verlopen. Dit komt doordat de werknemers de regels kennen, 

zich verdiepen in het Bouwbesluit en logistiek slimme oplossingen beden-

ken. Onlangs kwamen ze bijvoorbeeld met het idee om bij een project een 

bouwlift te gebruiken. Hierdoor vond de oplevering twee weken eerder 

plaats dan gepland. Dit soort ideeën geeft Salverda flair.’ 

“ Salverda kwam met het idee om  

een bouwlift te gebruiken. Hierdoor 

vond de oplevering twee weken  

eerder plaats dan gepland.”

‘ Met hun kennis van de hotelbranche zijn ze in staat om vooruit te denken, 

zodat we meerwerk, extra kosten en vertraging voorkomen. Bovendien 

vormt de afgesproken kwaliteit het uitgangspunt, wat leidt tot een hoog-

waardig resultaat. Daarmee is Salverda een betrouwbare 

constructiepartner die ons optimaal ondersteunt bij het 

verkopen van gastvrijheid. Voor, maar zeker ook 

tijdens renovaties.’



Anne Frank Huis 
Logistieke vernieuwing

Vanwege grote bezoekersaantallen waren de bezoekers-
faciliteiten van het Anne Frank huis onvoldoende. Een herin-
richtingsplan voorzag in een vergroting van de capaciteit.

Het totale werk is opgedeeld in 4 fases. In de eerste fase zijn de 
studentenappartementen omgebouwd tot kantoorruimtes. De 
tweede fase betrof het ombouwen van overige kantoren, waarbij 
ook educatieve ruimten en een nieuwe museumwinkel gereali-
seerd zijn.

De derde fase betrof het plaatsen van een volledig nieuwe entree 
aan de Westermarkt met garderobe, welke meer capaciteit biedt 
voor de grote bezoekersaantallen. Ook is het buitengebied op de 
Westermarkt deels opnieuw ingericht. Tijdens de 4e fase is de 
voormalige entree aan de Prinsengracht omgebouwd tot uit-
gang. Ook is er een nieuwe, geklimatiseerde museale ruimte 
ingericht waar het originele dagboek van Anne Frank tentoon 
wordt gesteld.

Het Anne Frank Huis bleef tijdens de werkzaamheden geopend. 
Dit is mede mogelijk door een ingenieus plan waarbij met de 
looproutes is geschoven zodat de bezoekers altijd ten volle het 
Anne Frank Huis kunnen beleven. Jaarlijks ontvangt het Anne 
Frank Huis rond de 1.3 miljoen bezoekers. Salverda heeft maatre-
gelen genomen om de overlast voor omwonenden en bezoekers 
te beperken.

Bijzonder 
Amsterdams 

project



Salverda Bouw
Industrieweg 13
8084 GS ‘t Harde

Postbus 4
8084 ZG ‘t Harde

T   0525 - 65 16 66
I    www.salverda.nl

Samen maken we morgen.


