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FLORIS KEMPER NIEUWE DIRECTEUR VAN KRUISHERENHOTEL MAASTRICHT 

Maastricht, 1 november 2018 

Per 1 januari 2019 zal Floris Kemper starten als directeur/gastheer van Kruisherenhotel 
Maastricht. 

Floris Kemper (34) is op dit moment nog werkzaam als Deputy Hotel Director van het 
vijfsterrenhotel NH Collection Barbizon Palace in Amsterdam. De afgelopen 5 jaar heeft Floris 
diverse managementfuncties bekleed binnen de NH Hotel Group. In 2016 is onder zijn leiding de 
vijfsterrenclassificatie van NH Collection Doelen te Amsterdam behaald. Floris: “Oostwegel 
Collection is voor mij dé belichaming van Limburgse gastvrijheid en het bourgondische zuiden 
heeft mij altijd al erg aangesproken. Het is daarom een enorme eer om mij samen met het team 
in te mogen gaan zetten voor de positie en gastbeleving van het Kruisherenhotel Maastricht. Ik 
kijk er dan ook ontzettend naar uit om voor dit mooie bedrijf aan de slag te gaan.” 
Floris volgt Bastiaan Klomp op, die ruim 8 jaar werkzaam was binnen Oostwegel Collection. 
Camille Oostwegel: “Floris, welkom in ons directieteam, wij zien uit naar een inspirerende 
samenwerking!” 

Over Kruisherenhotel Maastricht  
In het centrum van Maastricht staat het voormalige 15e-eeuwse Kruisherenklooster. Samen met 
de monumentale, gotische kerk is het klooster getransformeerd tot designhotel. Het 
vijfsterrenhotel telt 60 moderne, comfortabele kamers. In het schip van het hotel, op de entresol, 
bevindt zich het Kruisherenrestaurant waar pure en regionaal georiënteerde gerechten worden 
geserveerd. Op de begane grond bevinden zich drie boardrooms (4-16 personen) en de Wine 
Bar Rouge & Blanc. Kruisherenhotel Maastricht maakt sinds 2005 deel uit van het Limburgse 
familiebedrijf Oostwegel Collection en is lid van Design Hotels. Voor meer informatie: 
www.kruisherenhotel.nl  
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