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+31 (0)6 53 37 17 89  

         marieke@mkpr.nl 

 

Perscommuniqué 

 

Couturier Jan Taminiau kleedt team Waldorf Astoria Amsterdam 

  

Amsterdam, 28 januari 2014: Waldorf Astoria Amsterdam voegt een bijzondere dimensie toe 

aan het begrip luxe en elegantie in het nieuw te openen hotel door de opdracht aan ontwerper 

Jan Taminiau (JANTAMINIAU) voor het ontwerp van de outfits van het medewerkersteam. Het 

nieuwe Waldorf Astoria Amsterdam, gevestigd in zes majestueuze panden aan de Herengracht 

542- 556, opent dit voorjaar haar deuren als 25e hotel in de wereldwijde Waldorf Astoria Hotel & 

Resorts groep. 

  

General manager van Waldorf Astoria Amsterdam Roberto Payer is erg blij met de keuze voor 

JANTAMINIAU: “Wij vinden het fantastisch dat ‘onze nationale couture-trots’ het verzoek voor 

ontwerp en styling van de kleding heeft geaccepteerd. Zijn gracieuze en persoonlijke stijl past 

prachtig bij de elegante signatuur van het Waldorf Astoria Amsterdam.” 

  

Ontwerper Jan Taminiau zegt over de prestigieuze opdracht: “Het was heerlijk om mij te laten 

inspireren door de vele ingrediënten die het eerste Waldorf Astoria in Nederland te bieden heeft. 

De historie versterkt met eigentijdse elementen de verborgen plekjes en onverwachte kamers. 

Ik kan hier helemaal bij wegdromen en zie het team van het Waldorf Astoria Amsterdam al vol 

trots door de gangen van dit hotel lopen.” 

--- 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: meer persinformatie en presentatie van de outfits 

volgt op een later tijdstip. Contactpersoon voor Jan Taminiau: Spicepr, victor@spicepr.com. 
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Over Waldorf Astoria Amsterdam 

Het elegante en statige Waldorf Astoria Amsterdam zal over 93 luxe kamers en suites 

beschikken. Het hotel is gevestigd aan de Herengracht 542-556, in zes grachtenpanden uit de 

17e en 18e eeuw. De unieke entree en majestueuze trap naar een ontwerp van Daniel Marot, 

architect van Koning-Stadhouder Willem III, verlenen het hotel zijn grandeur. De centrale 

locatie, aan de mooiste gracht van Amsterdam, maakt het tot een ideale plek om de stad in al 

zijn gedaantes te ontdekken en te beleven. Daarnaast biedt het hotel gelegenheid tot 

ontspannen in een luxe boutique spa en kunnen gasten genieten van exquise gerechten en 

drankjes in de verschillende restaurants en een bijzondere cocktailbar. Kijk voor meer informatie 

op www.waldorfastoria.com/amsterdam. 

  

Over Waldorf Astoria Hotels & Resorts 

Waldorf Astoria Hotels & Resorts is een keten van 24 unieke hotels en resorts, elk met een 

eigen verhaal en identiteit, op de meest gewilde locaties ter wereld. De hotels hebben een 

aantal dingen gemeen: een inspirerende omgeving en een ongeëvenaard serviceniveau. De 

True Waldorf Service staat elke keer weer garant voor een onvergetelijk verblijf. Persoonlijke 

assistenten bieden service op maat en staan de gast vanaf reservering tot check-out met raad 

en daad terzijde. Toprestaurants, 12 golfbanen van wereldklasse en 23 luxe spa’s: Waldorf 

Astoria staat garant voor unieke locaties en onvergetelijke ervaringen. Waldorf Astoria is het 

luxemerk van hotelketen Hilton Worldwide. Er bestaan inmiddels plannen om nog 12 nieuwe 

Waldorf Astoria Hotels te openen. 
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