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Ambassade Hotel

Te midden van de Amsterdamse grachtengordel, gevestigd in 12 prachtig
gerestaureerde, monumentale grachtenpanden, verwelkomt het Ambassade Hotel
haar gasten. De historische ambiance, subtiel samengebracht met eigentijdse
gemakken, ademt een sfeer van discrete luxe en biedt een bijzondere en inspirerende
omlijsting voor een bezoek aan Amsterdam. Of gasten nu genieten van een zorgvuldig
voorbereid diner in Brasserie Ambassade, of een nacht in één van de 56 unieke
hotelkamers, zij kunnen immer rekenen op een excellente en persoonlijke service.
Kwaliteit en het voortdurend streven naar verbetering is leidend voor het Ambassade
Hotel. Uiteraard betreft dit de kwaliteit van de gastervaring, maar evengoed heeft dit
betrekking op de kwaliteit van de medewerkers. Dit vanuit de overtuiging dat een
tevreden en kundig medewerker een voorwaarde is voor een tevreden gast.
Het Ambassade Hotel voelt zich verantwoordelijk voor de invloed die het heeft op de
kwaliteit van de leefomgeving en het milieu. Als gastheer in werelderfgoed, vervult
het hotel een rol in het duurzaam leefbaar houden van deze bijzondere plek. In
algemenere zin erkent het Ambassade Hotel dat de vitaliteit van het milieu en de
sociale omgeving van wezenlijk belang is voor de vitaliteit van de organisatie.
Het duurzaamheidsplan van het Ambassade Hotel komt voort uit de gedachte dat
kwaliteit en duurzaamheid onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De omgeving, de
stad en haar gemeenschap zullen immers altijd onderdeel zijn van de gastervaring.
Het hotel zal zich daarom inzetten voor het duurzame behoud van de kwaliteit van de
leefomgeving.
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Met het opstellen en communiceren van dit plan verbindt het Ambassade Hotel zich
aan het waarborgen - alsook het voortdurend en systematisch verbeteren - van
kwaliteit en duurzaamheid. Het plan steunt op de volgende pijlers:

Mens en Markt
Erfgoed en Gemeenschap
Milieu
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Mens en Markt
Duurzaamheid; het waarborgen van kwaliteit en integriteit.
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Het Ambassade Hotel is zich als organisatie bewust van de talloze manieren waarop
het mensen, bedrijven en producten samenbrengt en neemt verantwoordelijkheid
voor de wijze waarop dit gebeurt. Het hotel zet zich ertoe in gasten, personeel en
leveranciers op duurzame wijze aan zich te binden.
Dit betekent voor het Ambassade Hotel dat zij wet- en regelgeving naleeft, respect
heeft voor de mens in al haar verscheidenheid, maar ook dat zij van zichzelf en van
anderen verwacht dat de bedrijfsregels (zoals vastgelegd in code of conduct) worden
geëerbiedigd. Om de kwaliteit en integriteit van de geleverde producten te
waarborgen, heeft het Ambassade Hotel naast de gedragscode nog een tweetal
andere codes opgesteld: de code verantwoorde inkoop en de code milieu. Het
Ambassade Hotel ziet toe op de naleving van de codes en communiceert deze aan alle
betrokkenen.
Daarenboven tracht het Ambassade Hotel het duurzaamheidsbewustzijn bij gasten,
personeel en leveranciers te bevorderen.
GAST
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Het Ambassade Hotel neemt de tijd voor haar gasten. Graag denken en helpen onze
medewerkers mee om het verblijf van de gasten zo eigen en onvergetelijk mogelijk te
maken, om hen Amsterdam te laten ervaren buiten de gebaande paden, om de gast
optimaal te laten genieten van de historische- en culturele pracht die de stad te
bieden heeft. De kamers zijn ingericht met het doel aan alle comfortwensen van de
gasten te voldoen. Het Ambassade Hotel wil uiteraard tegemoet komen aan de
‘groene’ wensen van de gast en zal waar mogelijk de gast aanmoedigen om voor
duurzame alternatieven te kiezen. Daarnaast zal duurzaamheid immer een
overweging zijn in hetgeen de gasten wordt aangeboden en aangeraden.

PERSONEEL
Het Ambassade Hotel gelooft dat een tevreden en kundig medewerker een eerste
vereiste is voor een tevreden gast. Het Ambassade Hotel zet zich er daarom toe in een
inspirerende, gezonde en veilige omgeving te zijn voor zowel gast als medewerker. Op
den duur wil het Ambassade Hotel verworden tot een ‘preferred employer’ in de
Amsterdamse en Nederlandse horeca.

Het Ambassade Hotel staat voor hoge kwaliteit en een duurzaam beleid. Het
Ambassade selecteert zijn leveranciers daarom zorgvuldig en wenst alleen samen te
werken met leveranciers met een gelijkwaardige inzet met betrekking tot
duurzaamheid.
Het Ambassade hotel vraagt de leveranciers om onze code of conduct te respecteren
en daarnaast te voldoen aan onze code verantwoorde inkoop.
Daar waar nodig zal het Ambassade Hotel de dialoog aangaan met leveranciers om
de kwaliteit te waarborgen en duurzame productieketens te creëren.
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LEVERANCIERS
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Erfgoed en Gemeenschap
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De eigen visie van het Ambassade Hotel op het gebied van conservering en erfgoed, met een blik
op de buurt en stad.
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Gedurende haar bestaan heeft het Ambassade Hotel een organische groei
doorgemaakt. Besloeg het hotel in 1953 een enkel grachtenpand, inmiddels is dit
uitgegroeid naar een totaal van 56 kamers verspreid over 12 grachtenpanden.
Gegeven de monumentale status van deze eeuwenoude panden, door de Unesco
onlangs zelfs benoemd tot werelderfgoed, heeft het Ambassade Hotel voortdurend
zorg gedragen voor het conserveren en tegelijkertijd toekomstbestendig maken van
deze unieke gebouwen. De zorg voor deze monumenten vergt een specifiek soort
duurzaam denken.
Naast het in stand houden van de materiele pracht van de karakteristieke
grachtenpanden, zouden we kunnen stellen dat het Ambassade Hotel evenzeer een
eigentijdse en –wijze vertolking geeft van het door Unesco geprezen immateriële
Amsterdamse erfgoed, de vrijhaven die het was voor intellectuele uitwisseling en
koopmanschap. Zakenlieden, maar vooral ook schrijvers, dichters, wetenschappers en
kunstenaars verblijven veelvuldig en graag in het Ambassade Hotel. Kunst en
literatuur zijn verweven met het hotel.
Sinds jaren verblijven schrijvers, dichters en denkers, op uitnodiging van uitgevers,
universiteiten en andere culturele instellingen, in het Ambassade Hotel. Sinds 1986
wordt de auteurs gevraagd een exemplaar van hun boek te signeren voor de
boekencollectie van het hotel. Deze collectie bestaat tegenwoordig uit meer dan 4000
gesigneerde exemplaren. De boekencollectie vormt het decor van de ‘Library bar’ en
biedt een unieke inkijk in het Nederlandse literaire landschap door de jaren heen.
Daarnaast huist het hotel een uitgebreide, en nog immer groeiende, verzameling
Cobra kunstwerken. Door het gehele hotel en restaurant zijn werken van vermaarde
kunstenaars te vinden. Een conservator houdt zich bezig met het beheer van deze
omvangrijke collectie. In eigen beheer worden boeken uitgegeven die bijdragen aan

Als particuliere Amsterdamse onderneming, begrijpt en deelt het Ambassade Hotel
de zorgen van vele stadbewoners met betrekking tot de immer groeiende stroom
toeristen die de stad bezoeken. Het hotel onderzoekt de wijzen waarop het bij kan
dragen aan vormen van duurzaam toerisme in de stad. Uitgangspunt hierbij is dat
instellingen, die actief zijn in het toerisme, een interessante en blijvende toevoeging
voor de stad en bewoners kunnen vormen. In het kader van goed nabuurschap vraagt
het Ambassade Hotel daarom wat zij voor de stad en buurt kan betekenen. Het hotel
streeft ernaar door stadsbewoners te worden gevonden en te worden gewaardeerd.
Hiertoe ontwikkelt het Ambassade Hotel ambitieuze plannen op het gebied van kunst
en cultuur, met als doel een blijvende bijdrage te leveren aan het Amsterdamse
culturele landschap.
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de verdieping van kennis over de Cobra kunst. Conservatie, het streven naar het
duurzame behoud van datgene wat waardevol wordt geacht, is het Ambassade Hotel
eigen.
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Milieu
Het Ambassade Hotel streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten.

Sustainability management plan

Het Ambassade Hotel neemt haar verantwoordelijkheden met betrekking tot het
milieu serieus. In de afgelopen jaren heeft het hotel reeds kleine en grotere stappen
gezet om haar impact op het milieu te verminderen.
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Het is de intentie van het hotel om haar ecologische voetafdruk te verminderen door
het formuleren van verbeter en reductie doelstellingen, en tegelijkertijd onze
gasten, werknemers en de gemeenschap te laten profiteren van onze initiatieven.
Gegeven de unieke locatie van het hotel, zal er immer worden gezocht naar de
perfecte balans tussen duurzame innovatie en monumentale conservatie.
Het Ambassade Hotel koopt groene energie in. Thans gebruikt het hotel bosgecompenseerd gas en groene stroom.

