
HOTEL EXPERIENCE

‘Samen creëren we de hotel omgeving 
van de toekomst’

Powered by 
The Art of Living Well



THE ART OF LIVING WELL

The Art of Living Well biedt een totaalaanbod op het 
gebied van wellness, lifestyle, interieur, (openbare) 
zwembaden en sport. Alle partners van deze 
unieke, bruisende locatie presenteren in de 
inspirerende showroom hun exclusieve producten en 
diensten. 

In onze showroom kun je genieten van de 
afzonderlijke kwaliteiten en producten van onze 
members, maar vooral van een totaalbeleving. Door 
het bundelen van kennis en ervaring creëren onze 
partners gezamenlijk unieke concepten, waardoor een 
bezoek aan The Art of Living Well een inspirerende, 
verrassende en zinnenprikkelende ervaring is. 

LIGGING
Ons stijlvolle pand bevindt zich op bedrijventerrein 
De Brand in ’s-Hertogenbosch. Een unieke, bruisende 
locatie, direct aan de A2 en N279 met ruime 
parkeergelegenheid.



MOGELIJKHEDEN DEELNAME EN KOSTEN

Members die zich aan willen sluiten vragen 
we - naast commitment - een bijdrage van 
€300,- per maand. Een heel jaar 
deelname aan The Art of Living Well is 
voordeliger dan vier dagen 
deelname aan bijvoorbeeld de 
Horecava. Hiervoor participeer je 
in onze exclusieve showroom en 
kun je gebruikmaken van onze 
flexwerkplekken. Natuurlijk 
biedt het concept de mo-
gelijkheid klanten mee te 
nemen en in-house eve-
nementen te 
organiseren. 
Vanzelfsprekend 
ben je welkom op 
alle events voor 
de partners van 
The Art of Living 
Well. Wil je meer 
exposure of 
aanvullende 
diensten, dan maken 
we graag een aanbod op 
maat. Voor meer 
informatie of een 
vrijblijvende kennismaking 
kun je contact opnemen met 
Carlo Hoevenaars of 
Suzanne Hoevenaars

HOTEL EXPERIENCE CENTER
Exclusief voor de hotel- en leisure branche bieden we binnen The Art of Living Well sinds kort een 
nieuw en uniek concept aan; een inspirerend totaalaanbod van high-end producten en diensten 
specifiek voor hoteliers. Hier vindt men naast inspiratie, ultieme kwaliteit, vakmanschap, beleving 
en luxe. Dit concept creëren we in samenwerking met vooraanstaande partners. 

Samenwerken, netwerk delen en gezamenlijk projecten aanvliegen, daar liggen onze kracht en 
ervaring. Doordat de deelnemers hun netwerk en projecten delen, ontstaat er een enorme markt waar 
alle partners van profiteren. Zo veroveren we gezamenlijk de hotelbranche.

Hiervoor bouwen we een hotel omgeving en op termijn ook een zorgkamer, waarin alle partners hun 
product of dienst kunnen presenteren. Zo creëren we een Hotel Experience Center; een plek waar ho-
teliers niet alleen ideeën opdoen en de nieuwste ontwikkelingen kunnen volgen, maar waar men ook 
complete bouw- of renovatieprojecten kan regelen. 



The Art of Living Well
Het Sterrenbeeld 25
5215 MK ‘s-Hertogenbosch

telefoon: 073 850 7542
Website: www.theartoflivingwell.nl

Contactpersoon Hotel concept
Carlo: carlo@theartoflivingwell.nl
Suzanne: suzanne@theartoflivingwell.nl 
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